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*ঘ ইদ্ং পরগং গুত্যং ম্দ্ভজ্ঞম্ক্তিধাষ্ঠজি । 

স্ত্তিৎ সমি পরাঁং ক্লু মাম বৈষ্যত্যঅংশমঃ ॥% 
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_ এ্রীম্দভিগবদূলীতা -১৮৬৮৪৭৭। 
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তপোযুক্ত, ভক্ত, জিজ্ঞান্থ, 

ঈশ্বর-বিশ্বাসী, 

ভগবদ্বাক্যে শ্রদ্ধাবান্, 

ভগবদ্বাক্যার্থ জানিবার জন্য 

উত্স্থক ও প্রযতুবান্, 
তাছার করে 

ব্রীমদ্ভগবদ্গীতার 
এই অনুবাদ ও ব্যাখ্য। 

অপিত হইল । 
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শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, 
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স্ীমদ ভগবন্দীত। 
“সি 

শ্ীদেবেন্দ্বিজয় বন্ত- 
ত 
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পদ্য নৃবাদ ও ব্যাখ্যা নমেত। 

পুরিশ্িউিশি 

৩ ভ্ডাগও 

প্রথম ষট্ক, প্রথম খণ্ড, 
ঞ্ধিম হইসত তৃতীম্ম অধ্যায় । 

প্রিন্টার_-গ্লীযোগেশচন্দ্র অধিকারী । 

মেট্কাফ প্ররেস্, 

৭৬ নং বলরাম দে স্্বীট--কণিকাভা। 

প্রকাশক-_-শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার বস্থ 

দীনধাম, ৩০৩ মদন মিত্রের লেন, কলিকাতা । 

মূল্য,--১1* টাকা, ভাল বাঁধা ২২ টাক। 
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নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চেব নরোত্তষম্। 

দেবীং সরম্বতীঞ্চেব ততো জয়মুদী রয়ে ॥ 

ব্যাসং বশিষ্ঠনপ্রারং শক্ত: পৌত্রমকলমষম্ । 

পরাশরাত্মজং বন্দে শুকতাত্তং তপোনিধিম্ ॥ 

& 
২ 

টে. 



মূল ও পদ্ান্থবাদ সহ গীতা-ব্যাখ্যার প্রথমভাগ প্রকাশিত হুইল। 
এই ভাগে প্রথম ষটুকের প্রথম অংশ অর্থাৎ প্রথম হইতে তৃতীয় অধ্যায় 
পর্য্যন্ত সন্নিবেশিত হইয়াছে । আট খণ্ডে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হছইবে। প্রথম 

ধটকে ছুই খণ্ড, দ্বিতীয় ষটকে দুই খণ্ড, তৃতীয় ষট.কে তিন. থওড ও পরি- 

শি খণ্ড--এই আট ভাগ হইবে। দ্বিতীয় খণ্ড শীগ্রই প্রকাশিত হইবে। 

'এই ব্যাখ্যার নাম বিজয়া ব্যাখ্যা রাখা হইল,-_বন্ত নির্দেশের জন্ত 

অনেক স্থপণে নামের প্রয়োজন । 

পতি শ্রেকের অনুবাদ অবলম্বন করিয়া এই ব্যাখ্যা লিখিত হুই- 

যাছে। এই অন্থঝদ সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। 

মল শ্রেকের বাক্যার্থ বুঝিবার জন্য এ অনুবাদ অক্ষরাহ্থবাদ মাত্র। 

ছন্দ ধক হৃদয়গ্রাহী এব" আবুত্তির পক্ষে বিশেষ উপযোগী, এ কারণ 

মূলের গায় এ অন্থবাদও ছন্দে গ্রথিত। এ ছন্দ প্রধানতঃ অমিত্রাক্ষর- 

স্ছন,__ মিত্রাক্ষরচ্ছনে। ন্ব্ষুত সর্বথা স্থসাধ) নহে। 

এই ব্যাখ্যা বিস্তৃত । .২।তে কোন প্রাচীন ভাষা বা টিক! কিংবা 

হাহার অনুবাদ না থাকিলেও,-_-শাঙ্করভাষ্য, রামানুজভাষ্য, শ্রধরগ্যামি- 

কৃত টীক1, আনন্দগিরির ভাষ্য-টাকা, মধুহ্দনের ব্যাখ্যা, বলদেৰের 
ব্যাখা প্রদুতির সার সার অংশ প্রয়োজন নত গৃহীত হইয়াছে। প্রত্যেক 

প্রয়াগনীয় পদের বিভিন্ন ব্যাখযাকারগণের অর্থ, এবং বিভিন্ন ল্লোকের 

এই সকল ব্যাথ্যাকারগণ্রে ভাবার্থ, এ ব্যাথ্যায় সন্নিবেশিত হইয়াছে; 
এবং এই সকল বিভিন্ন অর্থ সমা”লাচনা করিয়! যে অর্থ যেস্থানে সঙ্গত 

বোধ হইয়াছে, তাহ! গৃহীত হইয়াছে । শঙ্করাচার্য্য প্রত্থতি ব্যাখ্যাকার- 

গণের ভাষ্য ও টীকা] ন! পাড়গ়া ও যাহাতে এই ব্যাখ্যা হইতেই তাছাদের 



ব্যাখ্যার সমুদ্ায় প্রয়োজনীয় অংশ জানিতে পারা যায়, তাহার জন্য চে! 

কর! হইয়াছে । 
সর্ববোপনিষদ্-দার গীতায় উল্লিখিত মূল-তত্ব সকল বুঝিতে হইলে, সেই 

সকল তত্ব উপনিষদে কিরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহ! জানিতে হয়। এই, 
ব্যাখ্যায় সর্ব প্রয়োজন-মত উপনিষদ-মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া! গীতোক্ত 
তত্ব সকল বুঝিতে চেষ্টা কর! হইয়াছে । গীতাতে বেদাস্ত ও সাংখ্যদর্শন- 

প্রতিপাদদিত মূল তত্ব উপদিষ্ট হুইয়াছে, এবং বিভিন্ন দর্শনের আপাত- 

বিরোধী মতের সামঞ্জস্ত এবং সিদ্ধান্ত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত দশন- 

শাস্ত্রের অনেক তুর্বোধ্য তত্ব গীতায় উক্ত হইয়াছে । গীতায় এই সকল 

তত্ব অনেক স্থলে হুত্রপ্পে, অনেক স্থপে বাস্তিক বা! কারিক! গ্রন্থের 

গ্তায়, অতি সংক্ষেপে উল্লিখিত হুইয়াছে। তাহা বুঝিতে হইলে সেই 

সকল দর্শনোক্ত মত, বিশেষতঃ বেদান্ত ও সাংখ্যদশনে প্রতিপার্দিত তত 

সকল ভাল করিয়া বুঝিতে হন্প। এই ব্যাখ্যায় এ জন্য উক্ত বেদান্ত ও 

সাংখ্যদর্শনের মূল তত্ব সকল বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে, এবং গীতায় 

বিভিন্ন বিরোধী দার্শনিক মত কিরূপে সামপ্রস্ত করা হইয়াছে, তাহা ও 

নি্দি্ হইয়াছে । গীতোক্ত ছব্বোধ্য দার্শনিক তল নকল যাহাতে একৰূপ 
বুঝিতে পারা যায়, তাহার জন্ত বিশেষ "চেষ্টা করা হইয়াছে এবং এ 
কারণ, অনেক স্থলে সে সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দশনের সিদ্ধান্তও উদ্ধৃত হইয়াছে। 

গীতোক্ত দার্শনিক তত্বের সম্যক আলোচনা এ ব্যাখ্যার এক বিশেষত্ব । 

ই! ব্যতীত প্রত্তি অধ্যায়-শেষে--সেই অধ্যায়োক্ত তত্ব সকল 
শৃঙ্খলাবন্ধ ভাবে বুঝিতে চেষ্টা কর! হইয়াছে। অধ্যায়ের সার ম্প 

যাহাতে স্পষ্ট বুঝিতে পার! যায়, তাহার জন্ত যত্ব করা হইয়াছে । গীতা 

সর্ব শাস্ত্রের সার, সর্ব দর্শনের সার, সর্ধ উপনিধদের সার। গীত 

পরাবিষ্ঞারূপিণী | এ অন্ত গীতার গৃঢ় অর্থ গ্রহণ করা অতি দুঃসাধ্য । 
এই জর্থ গ্রহণ করিবার চেষ্টা ও প্রবত্ধের ফল এই ব্যাখ্যায় লিপিবদ্ধ 
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হইয়াছে । আশ! করি, যাহার! সীতার প্ররুত অর্থজিজ্ঞান্থ, এই বিজন 

ব্যাখ্য! কতক পরিমাণে তাহাদের সহায় হইবে । 

প্রায় ত্রিশ বংসর অতীত হইল, আমর! এই গীতাশ্রবাদে প্রবৃত্ত 

হই। তখন এ দেশে “শিক্ষিত সম্প্রদায় মধ্যে গীতার সেরূপ প্রচলন 

ছিল না। তথন গীতার ভাল সংস্করণও পাওয়া যাইত না। তখন 

কেবল পণ্ডিত হিতলাল মিশরের অনুবাদ সহ গীতা আদিব্রাঙ্গসমাজ 

কর্তৃক প্রকাশিত হ্য়াছিল। তাহ! সংগ্রহ করিতে পারি নাই। বট- 

তলার ছাপা গীত মাত্র অবলম্বন করিয়া, এবং পণ্ডিত জ্র্যন্বক তেলাং 

প্রণীত পদ্ান্থবাদ উপলক্ষ্য করিয়া এট অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। 

তখন আমাদের দেশে "শিক্ষিত" যুবকগণ গীতার নামও জানিতেন কি ন! 

সন্দেহছ। তাহার পর "হিন্দু ধশ্মের। “পুনরুখান” হয়, অর্থাৎ “শিক্ষিত? 

সম্প্রদায় মধ্যে সনাতন ধর্ম-চচ্চা আরব হয়, এবং তাহার সহিত গীতার 

আলোচনাও আরন্ধ হয়। পণ্ডিত শ্রীদূক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়, 

কুমার শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেনের সচিত এই ধর্মগনানির যুগে ধর্ম-সংস্থাপন জন্য 

প্রবৃত্ত হন। “বঙ্গবাপী” তাহার চেষ্টার সহায় হুন,_-এবং বঙ্কিমবাবু, 

চন্্রনাথবাবু, অক্ষয় বাঁ পুতি শষ্ট লোক তাহার অন্ুবর্তী হন। “নব- 

জীবন” ও “প্রচার+ এই উদ্দেশেওপ্রকাশিত হইতে আরম্ত হয়। তাহার ফলে 

অধিকাংশ শিক্ষিত সম্প্রদায়, সনাতন ধশ্মের আলে'চনায় প্রনুত্ত হল। 

এই সময় হইতেই বাঙ্গাপায় গীতাধুগের আরস্ত। অনেকগুলি গীর্তার 

স্করণ প্রকাশিত হয়। তাহাদের মধো কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের 

শাঙ্করভাষ্য ন্বামিকৃত ও গিরিকত টাকা এবং অনুলাদ সহ গীতা প্রথম ও 

প্রধান। সেই সময়ে বঙ্কি বাবু “প্রচারে” গী তা-ব্যাথ) প্রকাশ করিতে আরস্ত 

করেন। আমরাও তখন 'দৈনিক* পত্রে বস্কিমবাবুর এই ব্যাখ্যার ধার1- 

বাহছিক সমালোচনায় প্রবৃত্ত হুইয়াছিলাম। যাহ! হউক, এই সময়ে 

পত্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের অনুবাদ সহ গীতাও ব্জবাসী 
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কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হয়। এই সময়েই পণ্ডিত নীলকঠ মজুমদার 

মহাশয় কথোপকথন-চ্ছলে গীতার উপদেশ প্রকাশ করেন। এইরূপে 

হাঙ্গালায় গীতাচচ্চার আরম্ভ হয়। এই. করণে আমার সেই অনুবাদ আর 

প্রকাশ করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি নাই। তাহার পর সংক্ষিপ্র. 
ব্যাখ্যা সহ গীতার অনুবাদ প্রকাশের কল্পন। করি এবং সে জন্ত 

নুতন করিয়া অগ্রবাদও আরম্ভ করি। নব্যভারত পাত্রকায় সেই 

অনুবাদ ও বাণ্যা ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতে থাকে । আট অধ্যায় 

পর্য্যস্ত নব্ভারতে এইরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল । তাহার পর গৌর- 

গোবিন্দ উপাধ্যায় মহাশয়ের "সময়, ভাষ্য সহ গীতা প্রকাশিত হইতে 

আরম্ভ হয়। তখন নব্যভারতে তাহার সে ব্যাখ্যার সমালোচনাও 

করিয়াছিলাম। যাহ! হউক, ইনার পর আমাদের এই অনুবাদ ও ব্যাথ্য 

প্রকাশ কর আর প্রয়োজন মনে করি নাই, এবং প্রধানতঃ সেই কারণেই 

নব্যভারতে গীতার 'প্রকাশও বন্ধ হয়। 

যাহ! হউক, উপাধ্যায় মহাশয় যে ভাবে গীতার ব্যাথা ও সমন্বয় করিয়া 

ছেন, এই ব্যাখ্যা ও সমন্বয় প্রণালী তাহা! হইতে ভিন্ন । এ পর্য্স্ত কোন 

ব্যাখ্যায় গীতোক্ দার্শনিক-তব্বের টপন্তক্ত আ্যু্ষলাচনা হয় নাই, এবং 
দ্বৈত ব। অন্ৈতবাদ প্রতি অবলম্বনে € বিভিন্ন সাধন প্রণালী সন্বঙ্ধে 

যেসকল বিভিন্ন ভাষ্য ও টাক প্রচলিত আছে, তাহাদের প্রকৃত সামঞ্জন্ত 

প্রদশন করিতে পূর্বে কেহ চেষ্ট করেন নাই । এই অন্ত এ ব্যাখ্যা প্রকাশে 

প্রবৃত্ত হইয়াছি। বিশেষতঃ অনেকে আগ্রহ প্রকাশ করায় এই অনুবাদ 

ও ব্যাখ্যা সহ গীতা প্রেকাশ করা গ্ুয়োজন বোধ হইয়াছে । এই ব্যাখা 

নবাভারতে প্রকাশিত ব্যাখ্যা অপেক্ষা! প্রায় চতুগুণ বিস্তৃত হইয়াছে । 

এই ব্যাখ্যা ব্যতীত, প্রতি খণ্ডে বিস্তৃত বিষয়-ব্যবচ্ছেদক সুচী, 

প্রকাশিত হইবে। পরিশিষ্ট থণ্ডে গীতোক্ত শব্ধ সুচী ৭ ব্যাখ্যার বিষয়- 

সুচী এবং গীত! সথ্থন্ধে প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য তত্ব সকল সম্নিবিষ্ট হইবে। 
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সর্বনিয়স্তা শ্ীভগবানের প্রবর্তনাক়, তিনি যে খুদ্ধি-যোগ দিয়াছেন, তাহাব 
অন্ুবর্তী হইয়া, আমি এই হুরূহ 'জ্ঞানযজ্জে। প্রবৃত্ত হইয়াছি। এ কশ্ম 

ও কর্মফল তাহারই, আম নিমিত্ত মাত্র 

পুস্তক-যুদ্রণ কাধ্যে মেটুকাফ. প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত 

অবিনাশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিশেষ সাহায্য করিতেছেন। তিনি 

প্রুফ, দেখিবার ভার লইয়াছেন। তাহার সাহাব্য না পাইলে এ ভাবে 

গীতা ছাপান হইত না। তাহার খণ শোধ হইবার নহে। 
এই ব্যাখ্যায় প্রায় প্রত্যেক শব্দের অর্থ বুঝিবার জন্ত যে সকল ভাষ্য 

৪ টাক! উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা, বন্ধনীমধ্যে, 

দেখান হইয়াছে । সে সাঙ্কেতিক চিহ্ন এই,-_- 

ডাষ্য বা টাকার নাম সাঙ্কেতিক শব্দ! 

শঙ্করাচার্ধ্যকূত ভাষ্য "*. : শাঙ্কর বা শঙ্কর 

রামান্ুজাচারধ্যকৃত ভাষ্য ত *-+ রামানজ 

আনন্দগিরিকৃত শাঙ্কর-ভাষ্যের টাকা -. গার 

মধুস্দন সরম্বতীক্কত “গৃঢার্থ দীপিকা ভাষা *.. মধু 
শ্ীধরস্বামিকৃত “ম্থবোধিত্রী' টাক! , স্বামী 

হনুমান্.কুত “পৈশাচ? ভাষ্য ৯* *-. - হনূ 
বলদেবাচাধ্যকুত 'গীতাভূষণ” ভাষা রঃ বলদেব 

বল্লভাচাধ্য মতান্ুযায়ী 'অমৃত-তরঙ্গিণী” টাকা :... বল্লাভ 

ইহ! ব্যতীত স্থানে স্থানে নীলকণ্ের টাক', বিশ্বনাপ চক্রবর্তীর টীকা 

প্রভৃতির উল্লেখ করিতে হইয়াছে। বাঙ্গাল! ব্যাধ্যামধো প্রযুক্ত শশধর তক- 

চুড়ামণি মহাশয়ের অনুবাদ, শ্রকষ্ণানন্দস্নামীর গীতার্থমন্দীপনী টীকা, বঙ্কিম 
বাবুর ব্যাথ্য। প্রভৃতির সাহাধ্য গ্রহণ করিতে হইক্নাছে। অলমতিবিস্তরেণ। 

ও 

দেবধাম, ডিঃ 5০7 ৮ বারাণসী, ] শীদেবেন্দ্রবিজয় বস্তু । 
মহ]লয়া, ১৩২০। ৃ 





প্রথম অধ্যায় হইতে তৃতীয় অধ্যায়। 
পি ইট ওত হর 

বিষয়-ব্যবচ্ছেদক সুচী । 

প্রথম অধ্যায়,_অর্জ.ন-বিষাদ |. 

বিষয় ও শ্রোকাস্ক। 
পত্রান্ক। 

গীতার উপক্রমণিক। ধতরাস্ত্রের প্রশ্ন ০১) টি ১ 

ধূতরা্ট্রের প্রশ্নে সঞ্জয়-কর্তৃক গীতার আরম্ত,__ 

দ্রোণাচার্যের নিকট হুর্যেযোধন-কর্তৃক 

উভয় পক্ষের সেনাপতিগণের 

নাম নির্দেশ ও পরিচয় দান (২--৯), রি ৩ 

এবং উভয় পক্ষের সৈম্তবল পরিদর্শন ও 

ুদ্ধার্থ গ্রস্তত হইবার জন্য আদেশ (১০--১১) ৬ 

তুর্য্যোধনকে উৎসাহ দিবার জন্য , * 

"'ভীষ্মের শঙ্খধ্বনি (১২) টি ও ৮ 

উততয় পক্ষের সেনাপতিগণের 

শঙ্খ ধ্বনি ( ১৩--১৯) রি ৮ 
কৌরবগণের যুদ্ধারস্তের উপক্রম দেখিয়! 

অর্জুনের সৈন্দূর্শনের অভিপ্রায় প্রকাশ (২*-২০) *** ১৪ 

শ্রীকৃঞ্চ-কর্তৃক উভয় সেন! মধ্যে 

রথ স্থাপন ও অর্জুনের সৈম্তদর্শন (২৪-২৬) ক ১১ 
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বিষয় ও গ্লোকান্ক 

সৈস্ত দর্শনে অর্জুনের বিষাদ ও 

শ্রীকুষ্ণের প্রতি উক্তি (২৭৩৫ ) 

অর্জুন-কর্তৃক যৃদ্ধের দোষ-বর্ণন (৩৬৪৩ ) 
অজ্জুনের যুদ্ধে অনিচ্ছ।-প্র কাশ (৪৪-৪৬) 

প্রথম অধ্যায়ের সার্থকত। 

দ্বিতীয় অধ্যায়,-_-সাংখ্যযোগ । 

অঞ্ধুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের সাস্বনা 

ও যুদ্ধার্থ উপদেশ (১-৩) 

অর্ভুনের যুদ্ধে নিতাস্ত অনিচ্ছ। প্রকাশ, 

এবং শ্রেয়ঃ কি তাহা জানবার জন্ত 

শ্রীকষের শিষ্যত্ব স্বীকার (৪-৭ ), 

অনচ “যুদ্ধ করিব না” বণিয়। অঞ্ঞুনের 

তৃষ্ণীস্তাব অবলম্বন (৮-৯) 

গীতার আরম্ত-_ 
শ্রীভগবান্কর্তৃক গীতার উপদেশ-আরম্ত (১৯) 

আত্মতৰ বা সাংখ্যজ্ঞ।ন-উপদেশ ( ১২-৩০) 

আত্মা অশোচ্য, জীবিত বা মৃত 
কাহারও জন্য শেক কর! অকর্তব্য (১১) 

আত্মা নিত্য --ত্রিকাল-স্থিত (১২) 
বাল্য জর! প্রভৃতি দেহের অবস্থাস্তরের স্তায় 

দেহীর দেহান্তর-প্রাণ্ধি (১৩) 

মাত্রা-্পর্শজ নুখ-ছুঃখাদি ছন্ব-তত্ব (১৪) ূ রঃ 

পত্রাঙ্ক 

১২ 

১৫ 

১৯ 

১৯ 

২১৯ 

খ 

৮ 

৮ 

৩৫ 



বিষয় ও শ্লোকাঙ্ক। 

নুথ-দঃথে মমভাব বা তিতিক্ষাই 

প্রথম সাধনা ব! অমৃতত্বল!ভের উপায় (১৫) 

সদসং-ভাবাভাব-তন্ব (১১) ৪৫ 

.আত্মা--স আবনাশী, সর্বব্যাপী, অব্যয়,_ 
সৎ আত্মার অভাব বা বিনাশ হয় না (১৭) ০০৭ 

দেহীর আম্মা নিত্য অবিনাশ অপ্রমেয়,-- 

দেহ বিনাশী, সুশুরাং অদং,-_-তাহ সৎ আত্মার 
ভাব নহে (১৮) ।-- ০০৪ 

আত্মা 
আত্ম! হত ভন না, আত্মার কেহ হস্তা নাই, (১৯ )-- 

অকম্মত্ব-- 
আত্ম! ( দেহী) অজ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ, 

ষডভাববিকার-শুন্ত ;-শরীর নাশে তাহার নাশ হয় না (২) 

অবিনাশী, নিত্য, অজ. অবায় আত্মার 

স্বরূপ যে জানে, সে কাহারও হন! বা ঘাতক 

হইতে পারে না ২১) ২ হু মহ 

জীর্ণবাস ত্যাগের ন্যায়, আম্মার" জীর্ণ দেহ ত্যাগ ও 

নৃতন দেগ ধারণ হয় (২৯) না ৪ 

দেহ__শস্ত্রে ছিন্ন, অগ্রিতে দগ্ধ, জলে ক্রিন্ন “ও বাযুতে 

শু হইলেও আল্ম! এরূপ ছিন্ন দগ্ধ, ক্রিন্ন বা শু 

হন না, (৯৩) সি? ক ৩৪৩ 

আত্ম! অচ্ছেগ্চ, অদাহৃ, অক্রেগ্ত, অশোধ্য, নিত্য, 

সর্ধগত, স্থাণু, অচল, সনাতন (২৪) নর 

যে এই সকল তব জানে, সে দেহনাশে দেহীর 

নাশ হইল মনে করিয়া! শোক করে না(২৫) *** রি 

পত্রা্ক। 

৪৯ 

৪৭ 

৪8৪8 

৪8৫ 

৪9৭ 

৫৯ 

৫৪ 

৫৫ 

€ 



১৯. 

বিষয় ও শ্রোকাক্ক। পত্রাক্ক। 

দেহী নিতাজাত ও নিত্যমৃত--ইছাও যে মনে করে, 

তাহারও শোক কর! উচিত নহে (২৬) ১৯৯ ০০৪ ৫৮ 

যে জন্মে, তাহার মৃত্যু অবশ্টান্তাবী, এবং 

মৃতের জন্মও অবশ্তান্তাবী,__তাহ! 'অপরিহার্ষয ; 

যা অপরিহাধ্য তাহার জন্ত শোক করিতে নাই (২৭) ৫৯ 

যাহার আদি অব্যক্ত, পরিণাম অব্যক্ত, কেবল 

মধাকাল ব্যক্ত, তাহা নিধনজন্ত অব্যক্ত 

হইলে--শোঁক করা উচিত নছে (২৮) এ হিং 

কেবল শ্রবণ দ্বারা এই আশ্চর্য্য আত্মত ত্ব-জ্ঞান 

লাভ কর! যায় না, সংশয় যায় না (২৯) ০ ৬২ 

অতএব উপসংহার এই যে,_-সর্বদেহে এই দেহী 

নিত্য ও অবধ্য সুতরাং সর্ধস্ভৃত শোকযোগ্য 

নহে (৩০) ৬৪ 

স্বধর্্মপালন কর্তব্য ( ৬১-৩৮) 

ধরশযুদধ ক্ষত্রিয়ের স্বধন্দ-_কষত্রিয়ের ইহা অপে] আর 
কিছু শ্রেয়ঃ নাই (৩১) রি ৩৫ 

এই স্বধর্্ম-পালনে ক্ষত্রিয়ের স্বর্গঘবার উম্মুক্ত হয়, 

সৌভাগ্যবান্ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে এ ধর্মযুক্ 
আপন। হ'তে উপস্থিত হয় (৩২) রর রি 

স্বধন্্ অপালনে অকীন্তি ও পাপ ( ৩৩-৩৬) সব ণ১ 

শবধর্মম বুদ্ধ অনুষঠঠানে--হত হইলে স্বর্গলাক ও 

জয় হইলে রাঙ্যলাভ হয় ( রণে পলায়ন 

ক্ষত্রিঞ্গণ জানিত না) (৩৭) ক পু ৭৩ 



৯০৬ 

বিষয় ও শ্লোকাঙ্ক। প্ধঙ্ক। 

অতএব সুখ-হঃথ লাভালাভ জয়াজয় 

সমজ্ঞান করিয়া! উপস্থিত ধর্ম-যুদ্ধ 

করিতে হুইবে,_-তাহাতে পাপ €ইবে না (৩৮) 2 ৭ 

নিক্ষাম কন্মযোগ €( ৩৯-৫৩) 

এইরূপে সাংখাবুদ্ধি উপদেশপুর্ধবকক যোগবুদ্ধি টপদিষ্ট 
হইতেছে । ষোগবুদ্ধিতে কর্ম করিলে 

কর্মে বঞ্ধন হয়না (৩৯) ** ৭৯ 

যোগবুদ্ধিতে কর্ম করিলে শাহতে আভকম-নাশ নাই, 

প্রত্যবায় নাই, ইহার মনন অনুষ্ঠানেই 

সংসার-ভয় হইতে ত্রাণ পাওয়! যান (৪৯ ) ত০* ৮৩ 

বুদ্ধি দুইরূপ,-ব্যবদায়স্মক1 ও অব্যবসায়াত্মিক। 

বাবসায়াস্মিক! বুদ্ধ এ: অবাবসায়াস্মিকা বৃদ্ধি 

বহুশাখাযুক্ত অনস্ত (৪১ রর 4 দন 

ব্যধসায়াঝ্মিকা বুদ্ধি সকামভাবে বেদোক্ কশ্মে 

প্রবৃত্তিযুক্ত হহলে :তাহ সাধিত বিছিত হয় 

'না,--তাহা যোগ বুন্ধি ন৬ (৪২-৪৪) ডি ৮৭ 

বেদ ব্রৈগুণা-বিষয্নক । নিস্্িগুণ্য হইতে হহবে -_ 

নিদ্বন্দ, নিতাসব্বস্. নির্ষোগক্ষেম, আম্মবান্ 

হইতে হইবে। ব্রহ্মতজ্ঞব নিকট বেদার্ধের 

প্রয়োজন থাকে লা (৪৫৪১) ২... 5০৯ ৯২ 

যোগবুদ্ধি অর্ে নিফষাম হাবে কষ্মানুগান বুদ্ধি 

কর্ধেই আমাদের আধকাব-_কণ্মফলে অধিকার নাহ, 

অকর্ধে আসকি বা! কণ্ম ত্যাগ অকর্তবা (৪৭) ৯৮ 
খ" 



১9/০ 

বিষয় ও শ্লোকাঙ্ক। 

কম্মযোগানুষ্ঠান,__ 
'আসক্তি ত্যাগ পূর্বক যোগন্থ হইয়া কর্ম করিতে 

হইবে, সিদ্ধি-অসিদ্ধি সমজ্ঞান করিতৈ হইবে, 

এই সমস্বই যোগ ; এই বুদ্ধিষোগে 

ফলাকাজ্। শুন্য হইয়া কর্ম করিতে হইবে । (৪৮-৪৯) 

ইহাই কর্্মযোগ,__এই বুদ্ধিষোগে বা োগবুন্ধিতে 

কর্ম করিলে,--এই কৌশলের সহিত কন্ম করিলে 

স্থকৃত ব৷ ছুষ্কৃতের ফলভাগী হইতে হয় না। (৫০) 

কম্মযোগের ফল, --জন্স-বন্ধন-বিনিমুক্তি, অনাময় 

পদ প্রাপ্তি । মোহ হইতে মুক্ত হইলে ও কন্মে 

অনাসক্ত হইলে, বুদ্ধি অবিচলিত হয়, সমাধিতে 
অচল হয় ও যোগ প্রাপ্তি হয় (৫১-৫৩) 

স্থিত-প্রজ্ঞের লক্ষণ (৫৪-_-৭২),-_ 
অজ্ঞুনের প্রশ্ন, 

এইকপ সমাধিতে অচল ঝ! স্থির বুদ্ধি যাহার সেই 
স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কি? (৪8৫ ৪ৎ এ ০৪০ 

ভগবানের উত্তর, 

সর্ব মনোগত কামন! ত্যাগ, আত্মতুষ্টি, সথথ ছঃখে 
সমভাব, রাগভয়-(ব্রাধ-রাহিত্য, 

শুভ বা অশুভ প্রাপ্তিতে আনন্দ ব দ্বেষ শূন্যত্ব, 

ইন্দ্রিয় বিষয় হইতে ইন্দ্রি্গণ নিগৃহীত 

বশীভূত ও সংযত, -আত্মদশন হেতু সর্বরূপ 

বিষয়রস-ভোগে বিভৃঞ্ণা, শাস্তি-প্রাপ্তি, 

তরঙ্গে স্থিতি,_এই সকল স্থিতপ্রজ্ঞের 
লন্দণ। (৫৫.৫৮৬১১৬৫১৬৮ ) 

পত্রাঙ্ক । 



১৩/০ 

বিষয় ও প্লোকাঙ্ক । পত্রাঙ্ক। 

ইন্দ্র বশীভূত ন! হইলে স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়া যায় না (৬*) ১১৮ 

সর্ব্বেধিয়-সংবম-পুর্বক ঈশ্বরে যুক্ত হইলে 
স্িতপ্রজ্ হওয়া যায় (৬১) ক, ০৮১১৯ 

বিষর চিন্তার দোষ, তাহার পরিণাম বুক্দিনাশ ও প্রণাশ ( ১২-৬৩) ১২২ 

রাগ-ঘেষ-বিষুক্ত হইয়া! আত্মবশী 
বিষয় ভোগ করিলেও প্রসন্নচিত্ত থাকিতে পারে, তাহার 

সর্ব হঃখের হানি হয়, তাহার বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয় (৬৪-৬৫) ১২৬ 

'যুক্ত* ন1 হইলে শান্তি বা সুখ লাভ হয় না (৬৬) **, ১২৯ 

যুক্ত ন৷ হইলে ও ইন্দ্রি্গণ নিগৃহীত ন! হইলে 

মন ইন্দছ্রির়গণ দ্বার! চালিত হয়, এবং 

প্রজ্ঞা হরণ করে (৬৭) ০০ 8 ১৩৬ 

স্থিতগ্রজ্ঞ “যুক্ত*-যোগীর লক্ষণ ও অবস্থান € ৬৯-৭০ )  *** ১৩৩ 

স্থৃতপ্রজ্ত মোহহীন হইয়া মৃত্যুকালে ব্রাঙ্গী স্থিতি লাভ করিলে 

বচ্ধে নির্বাণ গ্রাপ্ত হয় (৭+১--৭২) **. ৫ ১৩৯ 

ঘিতীয় অধ্যায়োক্ত তৰ 

দ্বিতীয় অধ্যায় সঙ্থন্ধে মধুহদন ্ 

ও রামানুজের অভিমত ঠা পি ১৪১ 

গীতার আরস্ত *** ৪ টু ১৪৫১১ 

ব্য জ্ঞান ১৯০ ৬৩ ১০০ 3১৪৪ 

স্থথ ছুঃখের কারণ *** ৪5 টি ১৪৮ 

 মাত্রাস্পর্শভ্র সুখ হুঃখ ; *** 0 4৮ এডি ১৫১: 

সাত্বিক বুদ্ধিতে স্থুখ দুঃখ বোধ **, ০৪ ১৫৩ 

খ্যজ্ঞানে সুখ-হঃখ-বোধ'নিবৃত্ত . *** ০6১৫৪ 

হিত-প্রজ্ঞইু নিষষাথ কর্মের প্রত অধিকারী *** ১৫৫ 



১৩ 

বিষয় ও শ্লোকান্ক। 

কে নিষ্াম কম্মারস্তের অধকারী 

স্থিতপ্রজ্জের লোকহিতার্থ কর্ম 

শীতোক্ত যোগের অধিকারী কে”? 

তৃতীয় অধ্যায়,_-কন্মযোগ। 

অর্জুনের প্রশ্ন__ 

কম্ধম অপেক্ষ। বুদ্ধি শ্রেঠ হইলে কর্মের প্রয়োজন কি ? 

এ উভয়ের মধ্যে কোন্টি সুনিশ্চিত শ্রেয়ঃ? (১-২) 

শ্রীভগবানের উত্তর, 

নিষ্ট। দ্বিবিধ,_জ্ঞানযোগে সাংখ্যের নিষ্ঠা 'ও 

কর্মযোগে যোণীর নিষ্ঠা (৩) 

কন্মযোগ-নিষ্ঠা (৪--৭),-- 
কর্ধের অনারস্তে বা কন্মের সন্ন্যাসে 

নৈষ্ম্মযাসিদ্ধি লাভ হয়না (৪) 

কর্ম না ক্রয়! কেহ থাকিতে পারে না, 

প্ররুতিজ গুণ দ্বারা সর্ব কর্ম রং **"" টা 

কেবল কর্শেন্রিরসংঘম যথেষ্ট নহে (৬) 

অসক্তভাঁবে মন দ্বার! কন্মেন্দিয়গণকে 

নিয়মিত করিয়া! যে কল্মযোগের অনুষ্ঠান 

করে, সেই বিশিষ্ট (৭) ০০৪ ৯০ 

কর্ম্মযৌগনিষ্ঠা শ্রেষ্ঠ (৮--৯),৮ 
নিয়ত কর্ন কর্তবা, অক'য় অপেক্ষা কর্ম শ্রে্, 

তাহার এক কারণ এই যে, কম্ম না 

করিলে শরীরযাত্র নির্ব্বাহ হয় না (৮) ০৪ 

পত্রাহ্থ । 

১৫৭ 

১৬৩ 

১১ 

১৬২ 

১৭৬ 

১৮৬৩ 

১৬৭. 



[বষর় ও প্লোকাঙ্ক । 

যন্ত্রার্থ-কর্্ বন্ধন-কাবণ নছে, অস্ত হইয়া 

বন্ঞার্থ কর্ম করিতে হইবে (৯) * ও 

যজ্ঞের প্রয়োজন ( ১০--১৬ )-- 

ধজ্ঞের দ্বার! প্রজাগণের ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়, 

ইষ্টকাম লাভ হয় (১০) রঃ রঃ 

ষন্ ত্বারা দেবগণ ভাবিত হইয়। 

আমাদের বন্ধন করেন, তাহাতে শ্রেয়োলাভ হয় (১১) 

যজ্ঞভাবিত হইয়! দেবগণ আমাদিগকে 

ইষ্টভোগ দান করেন । প্রতিদান না করিয়া 

তাহ! ভোগ করিলে চৌর্যাপরাধ হয় (১২) 

যজ্ঞাবশিষ্ট ভোগই প্রশস্ত, তাহাতে 

পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। নিঙ্জের জগ্ত 

যে অন্ন পাক করে, সে পাপ ভোজন করেঃ ১৩) 

ঘি জি হয়। অক্ষর হইতে 

ও কন্ম হইতে যজ্ঞের 
দ্বিতীয় অধ্যায় সে মধস্থাদল * 
জা ব্রন্গই যদ্ধে প্রতিঠিত (১৪-১৫ ) . 

এই প্রবরি একরের যে অনুবর্তন না করে, 

যে ইন্জ্রিয়9খে রত, চাঠার জীবন বুথ! (১৬) 

কে নিক্ষামভাবে কণ্ম করিতে সমর্থ €(১৭--২১ )১-- 

যে আত্মরত, আম্মতৃপ্র, আম্মতুষ্ট তাার 
[নজের জন্ত কাণ্য থাকে না (১%) 

তাহার “কত? বা আকুত' দ্বারা ষে 

ফল, তাহাতে প্রয়োজনবুদ্ধি থাকে না, 

সর্বনূ্তে বা কিছুতে আহার আশ্ররবোধ থাকে না ( ১৮) 

পত্রান্ক। 

১৮৮ 

১৭৪ 

১৯৭ 

১০১৯ 

২৩৯ 

২২৬ 

১৬৬৭ 



১৮৩ 

বিষয় ও প্লোকাঙ্। 

এইরূপ অসক্তভাবে কার্য কম্দ্ম সমাচরণ করিতে হয়। 

এই ভাবে কর্ম করিলে ঝয়ঃ (পরম) লাভ হয় (১৯) 

নিষ্ধাম কম্্মযোগ অনুষ্ঠেয,-_তাহার অন্ত কারণ__ 

কর্মযোগে জনকাদি সংসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন । 

লোকসংগ্রহার্থে কম্ম কর্তব্য (২০) 

শ্রেষ্ঠ লোক যেরূপ আচরণ করে, যাহা 

প্রমাণ করে, সাধারণ লোক তাহার অন্ুবর্তী হয় (২১) 

ভগবানের কর্ম্ম-__ 

ভ্রিলোকে ভগবানের কোন কর্তব্য নাই, অপ্রাপ্ত ব! প্রাপ্তব্য 

কিছুই নাই, তথাপি তিনি কর্ণ করেন (২২) 
কারণ, তিনি অতন্দ্রিত হুইয়! কর্মে প্রবর্তিত না হইলে, 

মানুষ তাহার প্রবর্তিত পথ অন্্সরণ করিত, 

ভগবান্ কর্ম না করিলে লোক উৎসন্ন যাইত, 
বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইত, 'প্রজাগণ বিনষ্ট হইত | ২৩-২৪) 

লোকসংগ্রহার্থ কণ্ম বিদ্বানের অঃচভা্ব কর্তব্য (২৫) *** 
কর্ম্মসঙ্গী অক্ঞানীর বুদ্ধিভেৰ করিতে নাই 7 বিদ্বান্ কণ্মযোগে যুক্ত 

হইয়া, সকলকে কর্মে নিয়োজিত করিবে (২৬) 

বিত্বানে ও অবিদ্বানে প্রভেদ এই-_ 

যে অবিদ্বান্,-_সে প্ররুতিজ গুণ দ্বারা কর্ম হয়, 

তাহ! জানে না.সে অহস্কার-বিমুঢ়াত্ম, আপনাকে 

কর্তী মনে করে (২৭) , ৪ 

আর যে বিদ্বান-_-গুপ-কর্মম-বিভাগ-ত তজ্ঞ__ 

সে গুণ ঘার! কর্ম প্রবর্তিত হয় জানিয়া 

তাহাতে তাসক্ত হয়না (২৮) ৮*ত ১৮০ 

পত্রাঙ্ক। 

২৬ 

২২৭ 

২৩২ 

৩৫ 

২৩৩৬ 

২৪৩, 

৪৪ 

২৪৩ 

২৪৮ 



১৩/৩ 

বিষয় ও শ্লোকান্ক । পঞ্জাঞ । 

যে অবিদ্বান্ প্রক্কতির গুণ দ্বারা মুগ্ধ, সে গুণকর্ন্মে 

আলক্ত--মন্দবুদ্ধি) বিষ্বান্ তাহাকে 
বিচলিত করিবে না (২৯) ৮৯ ৫৬5 ২৫৬ 

ভগবানের স্নিশ্চিত উপদেশ-- 

ঈশ্বরে অধ্যাত্মচিত্ে সর্ববক শর্সংস্ত সপূরব্বক 
নিরাশী নির্শম বিগতজর হইয়! 

অর্জুনের স্টপস্থিত যুদ্ধ করা কর্তব্য (৩০) *** ২৫৩ 
ষে এই মতের অনুসরণে কর্্মযোগের অনুষ্ঠান করে, 

সে কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয় ( ৩১) ৮৯০ ২৫৫ 

যে এই মতের অনুষ্ঠান না করে, দে অঙ্জানী নইচিন্ত (৩২) ২৫৯ 

জ্ঞানীও স্বপ্রক্লুতির সদৃশ চেষ্টা করে, তাহার 
একেবারে নিগ্রহ অসম্ভব (৩৪) ৯৯০ ৮০, ২৬ 

তবে ইন্জরিয়-বিষয় সম্বন্ধে যে রাগ-বেষ, তাহাদের বশীভূত হইতে 

নাই। তাহা কর্ম্মযোগের পরিপন্থী (৩৪)... ই ২৬৪ 

্বধর্ম-অনুষ্ঠান কর্তব্য । '-ত্ঠিত পরধর্্ম অপেক্ষা; 
* শ্বধর্্ম শ্রেছ:,_-তাহার অনুষ্ঠানে বদি মৃতাও হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ ) 
_ পরধর্খ ভয়াবহ (৩৫) এ রঃ ২৭২ 

কর্মরযোগের অস্তরার_কাম ক্ষোধ (২৬-৪৩)। 
অঙ্ঞুনের গ্রশ্ন- 

কাহার দ্বার পুরুষ জনিচ্ছাসত্বেও বলে নিয়োজিত হইয়া 

পাপপথে চালিত হয়? (২৬) য় যে ২৫৭ 

ভগবানের উত্তর 
ইহ! রজোগুণ-সমুদ্ধুত কাম-ক্রোধ। হাই মহাটনৈরী (৩৭) ২৭ 

উবার ছারা জ্ঞানীরও জান আবৃত হয়। (0৩৮৩৯) 2, ২৮০ 



৯7৩ 

বিষয় ও শ্লোকাক্ক। 

ইন্জিয়গণ মন বুক্দি এই কামক্রোধের অধ্ধঠান স্থান। 

ইহাতে অধিষ্ঠানপূর্ববক কাম জ্ঞানকে আরুত করে ও 
মোহিত করে (৪) 

এইজন্ত প্রথমেই ইন্দ্রিয়গণকে নিয়মিত করিয়! এই জ্ঞান-বিজ্ঞান, 
নাশকারী কাম-ক্রোধকে বিশেষভাবে জয় করিতে হয় (৪১) 

এইরূপে যে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া কাম ক্রোধ 

জয় কর! যায়, তাহার কারণ হীন্দ্রয়গণ “পর; বা 

শ্রেষ্ঠ হইলেও মন তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, 

মন অপেক্ষ। ৰুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি অপেক্ষা জাবাত্ম! 

শ্রেষ্ঠ । (৪২) রর ৮. 

এইজন্ঠ বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ জীবাস্মাকে জানিয়া তাহার 

প্রযত্বে চিত্ত দ্বার! চিত্তকে বশীভূত করা যায় 
এৰং মহারিপু কামক্রোধকে বশীভূত করা যায় (৪৩) **, 

তৃতীয় অধ্যায়োক্ত তত্ব, 

ভৃতীয় অধ্যায়ের সার না পা 

কম্মযোগের মূল সুত্র 

কম্মযোগ শ্রেয়ঃ, 

প্রথম কারণ 

দ্বিতীয় কারণ 

॥ তৃতীয় কারণ 

চতুর্থ কারণ 

পঞ্চম কারণ 

ষষ্ঠ কারণ রর ৫ 

সপ্তম কারণ রর হা রান 

পঞ্রাঙ্ক। 

২৮৫ 

খ্চ্ 

৮৯ 

৪৭ 



১।/৬ 

বিষয় ও শ্রোকাঙ্ক। 

অষ্টম কারণ 

নবম কারণ ০৯১ 12 **5 
ছুইর্নপ নিষ্ঠা নর 5৬০ 5 

কর্মযোগ মকলের অনুষ্ঠেয়, তাহার প্রধান কারণ 

কন্শ তত্ব 

স্বধন্ম--কম্ম-_ 

যজ্ঞার্থ কন্ম 

পঞ্চ মহান 

তাগাত্মক কম্ম 

কম্মফোগ সম্বন্ধে পথম আপত্তি 

দ্বিতীয় আপত্তি 

তৃতীয় আপত্তি 

কর্মযোগতত্ব 

গীত্তোক্ত কর্মযোগের বিশেষত্ব 

পত্রা্ক। 

৩১৫ 

৩১৭ 

৩১৯, 





তুীস্বদভ্ভগ্গান্বদগীভা ॥ 
ব্যাখ্যাভূমিকা | 

শি সস ১ বর্হি্ 

“অদ্বৈতাম্বৃতবর্ধিণীং ভগবতীমন্টাদশাধ্যাযিনীম্। 
অন্য ত্বামনুসন্দধামি ভগবদ্গীতে ভবদ্েষিণীম ॥% 

খারাারজ্যাররছিটিশত মস 

আন ব্বোপনিষদের সার, সর্বজ্ঞনের সার, সর্বধন্ম্ের সার, গুড়” 

রহম্তময় মোক্ষশান্ত্র গীতার মাহাত্ম্য 'ও প্রকৃত অর্থ বুঝিবার জন্ত বহ্বর্ধ- 

ব্যাপী প্রধত্বের ফল এই বিজয়! ব্যাথ্য।, গীতার্থজিজ্ঞান্থু পাঠকের অন্ত 

প্রকাশিত হইতেছে । এই বিশ্বুত ব্যাখার বিষয় কি, ভাতে কি 

আছে, তাহা! ইতিপূর্বে বিজ্ঞাপনে সংক্ষেপে বিবৃত ভইয়াছে । এক্ষণে এ 

ব্যাখ্যা সন্বন্ধে অন্ত কথা বলিব। 

অনেকে জিজ্ঞায়া করিতে পারেন যে, এই ক্ষুদ্রায়ন্ন-_-সপ্তুশত- 

প্লোকমী সীতার ভাষা ত প্রাঞ্জল _-ষাঠারাঃসামান্ত সংস্কৃত জানেন,তাহার! 

তত চেষ্টা করিলেই গীতার বাক্যার্থ বুঝিতে পারেন,_তবে গীতা বুঝবার 

অন্ত ব্যাখ্যার প্রয়োজন কি? আর দি প্রয়োজনই থাকে, তবে গীতার তি 

অনেক ভাষা অনেক টীকা প্রচলিত আছে। এট ব্যাখ্যার আবার 

প্রয়োজন কি ? অনেকে পত্ডিত মোক্ষমূলারের. কথ! অনুলারে বলিয়! 

ধাকেন যে, গীতাই গীতার ভাষ্য (0102. 155 ০0৮7) 007770)0100219 ),) 

ইহার জন্ত কোন ভাষে।র বাঁ টাকা প্রয়োজন না । বাহার! গীতার 

বাক্যার্থ মাত্র বুঝিয় সন্তষ্ট থাকিতে পারেন, তীহারাই এই কথা বলিয়া 

খাকেন। কিন্ত ধাছার! গীতার প্ররুত তাংপর্] বুঝিবার জন্ত চেষ্ট' করেন, 

তাঁহার! কখন এরূপ কথা বলিতে পারেন ন। 



১%০ শ্রীমন্তগবদগীতা। 

গীতাশান্ত্র দু্বেরবাধ্য ৷ গীতার স্ভায় এমন কঠিন-__এমন দুর্বোধ্য 
গ্রন্থ বুঝ আর নাই। ইহার ক্ষুদ্র আয়তনমধ্যে একাধারে সমুদার 
ধর্মতত, সমুদায় দাশনিক তত্ব, সমুর্দায় টপনিষদের সার.তত্ব সংক্ষেপে__ 
প্রায় সুত্রাকারে কি বৃত্তিরূপে গ্রথত হইয়াছে । গীতামাহাত্মে আছে-_ 

“সর্বোপনিষদে! গাবো দগ্ধ গোপালনন্দনঃ | 
পাথো বৎসঃ স্ধীর্ভোক। চগ্ধং গীতামুতং মহৎ ॥” 

যা্ারা স্থধী--প্রকৃত পণ্ডিত, যাহারা সর্ধদশনশাস্ত্রের সর্বধর্মশান্ত্রের 
পারদশী, হাহাদের নিকট গীতার অর্থ সুবোধ হইতে পারে, 
তাহারা মহত গীতামৃত পান করিয়া রুতার্থ হইতে পারেন। কিন্তু 
অন্তের পক্ষে গীশার অর্থ গ্রহণ ছুঃসাধ্য-_-একরূপ অসাধ্যও বল! 
যায়। যাহারা অতি বড় পণ্ডিত, তাহাদের মধ্যেও গীতার অথ- 
সমন্ধে মতত্দে দেখিতে পাওয়া যায়। যখন শঙ্করাচার্ম্য, রামানুজ, 

বলদেৰ প্রতি মহায্া পঞ্ডিতগণ গীতার অনেক স্থলে |বাভন্নরূপ অর্থ 
ক।রয়াছেন-_ শথিতে পাওয়াযায়, তথন গীতার প্রকৃত অর্থ বুঝিবার 

চেষ্টায় একরূপ হতাশ হইতে হয়। অবশ্য যাহারা 'শঙ্করের মতাবলম্বী, 
তাহার! শঙ্কের অর্থ গ্রহণ করতে পারলে সন্ত থাকিতে পারেন। 
সেইরূপ ধাঠারা রামানুজ প্রত বৈষ্ণব পণ্ডিতগণের অনুবর্তী, তাহারা 

রামান্্ন প্রভাতি 'শচার্যাগণের অর্থ গ্রহণ কারি! পণ্রিভৃপ থাকেন। কিন্ত 

যাহারা প্রকৃত তত্বজিজ্ঞাসু, কোন মতখিশেষের পক্ষপাতী বা অন্ধের 

সায় অনুবর্তী নহেন,__ প্রকৃত পিদ্ধান্ত কি, তাহ! নিরপেক্ষভাবে জানিতে 

চাছেন, তাহার! বাধ্যাক।রগণের এই পরস্পর-বিরোধী অর্থের মধ্যে 
কোন্ অর্থ গ্রাহ, কোন্ অথ ত্যাগ, $তাহ। সহজে স্থির করতে পারেন 
না। অনেকে হয়ত গতার প্রকৃত অর্থগ্রহণের চেষ্টায় একরপ হতাশ 

হইয়া পড়েন। 

বাহার! গীতার কোন ভাখ্য বা.ব্যাথ্যা না পাড়য়া. নিজের ভঞানবুদ্ির 
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উপর নির্ভর করিয়া গীতার অর্থ বুঝতে চাহেন, তীহার! ত পদে পদে বাধা 

প্রাপ্ত হন। তাহার! অনেক স্থলে পরম্পর-বিরোধী ভাব--বিপরীত অর্থ 

দেখিতে পান, তাঙার মীমাংসা করিতে পারেন না। কাহার! নেক 

স্থলে গীতার গুঢ়রচস্ত (০৪০০৪7০ অর্থ) আদৌ বুঝিতে পারেন না । 

দষ্টান্তশ্বদূপ দাক্ষিণাতোর পণ্ডিত জ্রাগ্গক তেলা'এব কথা বল। যাইতে 

পারে। তিনি এক শ্বানে (570190 03০9015 01 01০ 12850 9670195 ৭ 

গীতার অনুবাদের উপক্রমণিকায়) বলিয়াছেন যে. গীতা আনেক 

পরম্পর-বিরোধী কথায় পরিপুর্ণ। যেমন,--গবান এক স্থলে 

বলিয়াছেন যে, আমার প্রিয় ব! দ্বেষ্য কেহ নাই, অথচ অজ্জ্বনকে অন্ত 

স্থানে বলিয়াছেন, তুমি আমার প্রিয় ভক্ত ও সথ!। ভগবান্ অন্যঅও 

বলিয়াছেন, ভক্তগণ আমার প্রিয় । কোথাও ভগবান আপনাকে অবর্তী 

আগ্ুকাম বলিয়'ছেন, অথচ বলিয়াছেন যে, তিনি তাঙার দ্বেবগারী ক্র 
লোকদের পুনঃ পুনঃ আন্ুরী যোনিতে 'নক্ষেপ করেন, ছুস্কৃতগণকে 

বিনাশ করেন, কালরূপে লোকক্ষয় করিতে গ্রবৃত হন। ভগবান কোন 

স্থলে কর্মের প্রশংসা করিঘাছেন, কোথাও বা কনম্মঙ্যাগের গ্রশংস! 

করিক়াছেন। এজন্য অক্ডুনকে পুনঃপুনঃ প্রশ্ন করিয়! কোন্টি শ্রেরঃ 

তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিতে, হইয়ামছ। তথাপি তাহ যে স্পষ্ট উপদিষ্ 

হইয়াছে, তাহা বল! যায় না। কেননা, তাহ! হইলে বিভিন্ন বাখ্যাকার- 

গণের মধ্যে এ সম্বন্ধে এত মতভেদ থাকিত না। গীতাতে এইরূপ পরুষ্পর- 

বিরুদ্ধ ও আপাত অসংলগ্ন কপা অনেক স্থলে পাওয়া যায়। সহজে হহার 

সামঞ্জন্ত ও সঙ্গত অর্থবোধ হয় না। অনেক প্লে কোন অথহ পাওয়া 

স্বায় না। যেখানে সর্ববিরোধের মীনাংস! ব1 সামগন্য তয়, চাদূশ দীড়াইবার 
স্থান না পাইলে কেহ এসকল িরাপের মাদাহদ কারও পারে না। 

শান্ম উপদেশের প্রণালী ।-_ যাহারা শিছের বুধির উপর নির্ভর 

করিয়া গীতা ধুঝিতে চাহেন, বাহার! তর্ক ও যুক্তি দ্বার গীতার অর্থ 



১৮/৮/০৩ শ্রীমদ্ভগবদূগীত। | 

সমালোচন। করেন, তাহারা এইরূপে পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হন। গীতার 

কোথাও যুক্তি দেওয়া! নাই। নান! বিরোধী মত বিচার করিয়া, কোন্ 

মত গ্রাহ তাচার মীমাংসা! নাই। গীতায় যাহা দিদ্ধান্ত, তাহাই উপদিষ্ট 

হইয়াছে। শাস্ত্রে সর্বত্র এই প্রণালীই অবলম্থিত হইয়া থাকে।, 
আতিম্থৃতিশাস্ত্রের ইহাই নিয়ম। শাস্ত্রে কোন তর্ক যুক্তি থাকে না। 

পিতা যেমন পুজরকে উপদেশ দেন, গুরু যেমন শিষ্কে উপদেশ দেন, 

সেইরূপ শাস্ত্রে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে! “ইহা কর? বা “ইহ! 

করিও না, এই বিধি বা! নিষেধ-বাদ, অথব। “ইহ! এই বা ইহা নহে'__ 

এই অর্থবাদ শাস্ত্রে যুক্তির ছার! স্থাপিত হয় নাই। কেন ইহ! করিতে 

হইবে বা ইহার এই অর্থ জানিতে হইবে,__ ইহা! শাস্ত্র যুক্তি দ্বার! বুঝান 
নাই। পিতা যখন পুল্রকে উপদেশ দেন বা আদেশ করেন--ইহা! কর, 

তথন তিনি সুযুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা কর্তব্য-অকর্তব্য-শব সে যুক্তি 

বুঝিবার অনধিকারী পুত্রকে বুঝাইয়! দেন না। শাস্ত্রের উপদেশ 9 সেউ- 
রূপ । পরমকরুণাময়ী মাতৃরূপিণী শ্রুতি অধিকারী শ্রোতাকে এইভাবেই 

উপদেশ দিয়াছেন। কোথাও “বাব? অর্থাৎ বাব! বা বদ বলিয়! শ্রোতাকে 

সম্বোধন করিয়া সে উপদেশ দিয়াছেন,--যেমন “অশরীরং বাব সন্ত প্রিয়া- 

পরিয়ে ন স্পৃশত ইতি ।” কোথাও গুরু-শিষ্য“কল্পনা করিম ব! কথোপ- 

কথনচ্ছলে কোথাও রূপকে কি দৃষ্টান্ত দ্বার এই সকল উপদেশ বিধিবদ্ধ 

হুইয়াছে। গীতাতেও সেই ভাবে উপদেশ দেওয়া আছে। গীতাহ 
সর্ষোপনিষংসার--এজন্ত ইহা শ্রুতি । আর গীতা বেদব্যাস কর্তৃক মহা- 

ভারতে সন্গিবিই বণিয়া. স্বতি। * সর্বোপনিষংসারও উক্ত গীতার 

উপদেশ প্রণালী রূপ। '. 
শাস্ত্র যুক্তি-তর্কের অনধিগম্য ।-আজকাল এই তৰষুক্তর 

ঈ্িনে, এই স্বাধীনতার যুগে, এরূপ ভাবে কেহ উপদেশ গ্রহণ করিতে 

* বেদাস্তদর্শনে “শ্বতিশ্" ' অপি চ ্ ধ্যতে” প্রভৃতি (১1২1৩,২৩/২৯,২/৩/৪৫, 
৩1২1১৭১৪১১৭ ) সুত্র স্থার। সর্ব তাই উপলক্ষিত হুইয়াছে। 



ব্যাখ্যা-ভূমিক!। ১৮৪০ 

পরস্তত নহে। অথচ গীতায় যে সকল তব উপদি্ট হুইয়াছে, তাহা 
বুক্তি-তর্কের দ্বারা অধিগম্য নহে। যে বিষয় অনৃষ্ট,অতীন্্িয় বা অলৌকিক, 
সেখানে গ্রত্যক্ষ বা প্রত্যঞ্ষমূলক অন্যান প্রমাণের দ্বার! কোন সিঙ্বাস্ত 

করা চলে না,_.করিতে গেলে নাস্তিক বা জড়বাদী হইতে হয়। বাহ্ 

প্লে বিষয় সন্বপ্ধে আমাদের ষে প্রমা জ্ঞান, তাহার মূল প্রত্যক্ষ বা 

প্রত্যক্ষ-মূলক অনুমান । শাস্ত্র প্রমাণের কথ। স্বতন্ত্র। শান্্রগ্রমাণ যাহার! 

বিশ্বাস করেন না, তাহাদের কথাই এন্থলে বলিতেছি। স্থতরাং এস্লে 

শান্ত্রপ্রমাণ উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। পরে ইহা বুঝিতে চেষ্ট 

করিব। সাধারণ প্রমাণ এক অর্থে এই প্রত্যক্ষ । প্রত্যক্ষজ অনুমান 

প্রত্যক্ষেরই অন্তর্গত। যাহা কিছু প্রত্যক্ষ ব! ইহ্রিয়গ্রাহথ হইতে পারে, 
সেই সকল বিষয় আমরা এই প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণ দ্বার! জানিতে 

পারি। ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ ন! করিয়াও অনেক বিষয় অন্মান প্রমাণ 

_-পূর্ববৎ শেষবং ও সামান্ততঃ পৃ অনুমান, উপমান ও লঙ্গব 

(01009011)0 ) এই প্রমাণ দ্বার! গিদ্ধান্ত কর! যাইতে পারে। কিন্ত 

এই সকল প্রমাণগমা বিষয়ই লৌকিক। এসংসারে যাথা কিছু 

অলৌকিক-_-অসাধার&, তাহা ইন্জরি়গ্রাহ নহে--হইতেও পারে না। 
তাহা প্রত্যক্ষ বা প্রত্যক্ষমূলক* অনুমান বা তন্মূলক কোন প্রমাণ বার! 
জে হয় না। আমাদের জন্মান্তর আছে কি না, স্বর্গ আছে কি না, স্বর্গে 

দেবতা আছেন কি ন', ঈশ্বর আছেন কিনা--এ সকণ তন্ব আমরা এই 
সকল প্রমাণ দ্বার! জানিতে পারি না । কোনরূপ) বুক্ষিতর্ক দ্বারা তাহ! 

অধিগমা হয় না।--সাংখ্য-কারিকায় আছে-- 

“সামান্ঠতন্ত দৃ্টাৎঠঅতীক্দ্রিয়াণাং প্রভীতি: অন্ুমানাৎ। 
তম্মাদপি চাসিদ্ধং পরোক্ষম্ আগ্তাগমাৎ দিদ্ধম, | (৬)। 

সুতরাং বাহা৷ পরোক্ষ ,--গ্রত্যক্ষ বা অনুমান দার! জানা বায় না, 
তাহ! আগু-আগম বা শাস্প্রমাণ হইতেই কেবল জানা বায়। 



২ শ্রীমদূত্গৃবৃদ্গীতা। 

শাক্ট্োপদিষ্ট বিষয়।-_্বর্গ অন্তরীক্ষ ও মর্ত্য বা ভূতৃবঃ স্বঃ এই 

ব্রিলৌককে সংসার বলে। এই সংসারের যাহা কিছু অলৌকিক বিষয়, 

তাহা আমাদের প্রত্যক্ষ বা অনুমান প্রমাণের দ্বারা জ্ঞানের বিষয়ীভৃত হয় 

না। তাহা জানিতে হইলে, বাধা হইয়া শাস্ত্রে বিশ্বাস করিতে হয়-- 

শান্ত্রকে প্রমাণনরূপ গ্রহণ করিতে হস । আমাদের বেদ বা শ্রুতি এবং 

বেদান্যায়ী স্থৃতিই মুল শান্ত্র-গ্রমাণ। কিন্তু যাহার! শ্রুতিস্বৃতির প্রামাণ্য 
স্বীকার না করেন,তীহার! কোনরূপ যুক্তি বা প্রমাণ দ্বারা সেট বেদোপদিষ্ট 

অতীন্ত্রিযর় তত্ব জানিতে পারেন না, বা তাহাতে বিশ্বাস করিতে পারেন 

না। বেদে বা আপ্ববাকো বিশ্বাস করিলে, তবে আমরা এই ত্রিলোকের 

তত্ব জানিতে পারি। ভগবান্ বলিয়াছেন যে, বেদ " ব্রৈগুণ্য-বিষয়,-_ 

মুমুক্ষুকে নিস্ত্িগুণ্য হইতে হয়।” এই ত্রিলোকী বা সংসার-_সাস্ত, 

সীমাবদ্ধ, পরিণামী, পুনঃপুনঃ আবর্তনশীল। এই সংসারকে মখন এইক্বপ 

সাস্ত বলিয়া! ধারণ! হয়, তখন ইহার অনন্ত, অসীম, অপরিণামী, অনাদি 

নিত্য যে আধার আছে, ইহাও জ্ঞানে প্রতিভাত হয়। কিন্তু এই সংসার- 

রাজ্যের অতীত সেই লোকাতীত অনস্তের রাজোর কথা কোন যুক্তিতর্ক 

দ্বার। জান। যায় না। তাহা প্রতাক্ষের বিষয় নহে, অনুমানের বিষয় 

নহে, অর্থাৎ প্রত্যক্ষমূলক কোনরূপ হম নের বিষয় হইতে পারে না। 

পরমার্থশান্্র গীতোপদিষ্ট বিষয় । সেই সংসারাতীত অভ্র 

রাজ্যের কথ যে শাস্ত্রে উক্ত হুইয়াছে,-তাহার নাম বেদান্ত । তাহাকে 

পরাবিগ্ঞা বা মোক্ষশান্ত্র বলে। গীতা এই মোক্ষশান্স্ের মধো প্রধান । 

গীত সেই অনস্ত অন্দরে অমৃত রাজ্যের নথা বলিয়াছেন১__সে রাজ্যে 

প্রবেশের পথ দেখাইয়। [দয়াছেন,--এহ সংসার রাজ্য হইতে পার 

:হুইয়া,--ৃঢ় অসজ শস্ত্রের দ্বারা এই অব্যয় সংসার-অখথ ছেদন করিয়া, 

বাহাতে সেই সংসার!তীত অমর রাজ্যে প্রবেশ কর! বায় তাহার উপদেশ 

দিয়াছেন ।-.. 
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“অশ্বখমেনং স্থবিঝঢ়মূলম্ 

অনঙশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্বা। 

ততঃ পদং তং পরিমাগিতবাং 

যন্মিন গতা ন নিবর্তণ ভূয়” ॥ ( ১৫।৩-৪ ) 

গীতায় প্রধানতঃ সেই “তংপদ” পরমধাম বা পরমপদ-অন্বেষণ- 

শাক্ীকে মেই অব্যয় পদ উপদেশ দিয়াছেন এবং সে পদ প্রাপ্তির উপায় 

বলয়া দিয়াছেন। শাহ! যুক্তিতকের দ্বারা বা কোনওরূপ প্রত্যক্ষ বা 

অনুমান-প্রমাণের দ্বার। জানা সম্ভব নহে। 

স্থতরাং যাহারা প্রত্যক্ষ ও অনুমান-প্রমাণ লহ্ঘয়া যুক্ি-তর্ক, বাদ- 

বিত্ত) জল্পন! প্রভৃতিকে সহায় করিনা গীহার অর্থ গ্রচণ করিতে চেষ্টা 

কিবেন, তাহাদের চেষ্টা বার্থ হইবে। বাদ (7০৯1৯) বিবাদে (2001 

১১515 এ) পরিণত হবে, কেহই পরত সংবাদ (5701)6515 ) 

'দতে পারিবেন না । 

দর্শনের ও শাস্ত্রের প্রণালাভেদ ।-___পাধারণ শান্ত দ্বার পরমজ্ঞান 

অনধিগমা । আনরাদ্দশনশান্ত্র হইঠে এ কথ। বুঝিতে পার। দশনশাস্ত্ 

প্রধানত: প্রত্যক্ষ ও অনুমান »স্ঈদাণের উপর প্রঠিষ্ঠিত ; বাদ, বিবাদ, 

তক, মুক্তির উপর স্াপিত।  পর্শনশাস্্ দ্বারাই এই দৃষ্টবিষয়ক 
প্রমাজ্ঞান প্রতিষ্ঠি* হইতে পারে। ঘাহা অদৃ্ট 'অথ? দশনযোগ্য ব। 

বুর্তর দ্বারা অধগম্য, সেই বিষয়ই দশনশান্প দেখাহয়া দিতে পারে। 

যাহা অনুমানবূপ প্রমাণ-চক্ষু দ্বারা দশন কর! যায়, দশন তাহাহ দেখাহয় 

দেয়। যাহ! এরূপ দর্শনযোগ্য নে, বৃত্তিপ্রানের ভরে নভে, তাহ! দশন 

দেখাইতে পারে না। আমাদের দেঞ্খের দ্শনশাস্্র হইতে একথা জান! 

যাইতে পারে। নাস্তিক-দর্শনের কথা বলবার প্রয়োজন নাই। আমর! 

জানি যে, কেবল প্রত্যক্ষ বা অনুমান-গ্রমাণের উপর এবং তদনুযারী 

রগ 
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যুক্তিতর্কের উপর নির্ভর করিয়া নান্তিক-দর্শন অধিকদূর অগ্রসর হইতে 
পারে নাই--তাহার! অপ্রত্যক্ষ ব অতীন্দ্রিয় বিষয়ের রাজ্যে যাইতে পারে 

নাই--তাহাতে প্রবেশের পথ 'প্রায় নাই। আস্তিক-দর্শন বেদকে 
প্রামাণ্য ধরিয়া লইয়াছেন সতা, কিন্তু তাহারা প্রধানতঃ প্রত্যক্ষ ও 

অনুমান-প্রমাণ অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া, অধিকদুর অগ্রসর হইতে. 

পারেন নাই। বেদান্তদর্শনের কথা ব্বতন্ন; তাহা পরে বলিতেছি। 

বৈশেষিক দর্শন যুক্তিতর্কের দ্বারা, দ্রব্যগুণকর্্মাদির সাধন্ম্-বৈধর্য- 

বিচার দ্বারা এবং গ্যায়দর্শন প্রমাণ-প্রমেয় প্রভৃতি তত্ববিচার দ্বার? 

অধিকদূর বাইতে পারেন নাই, বাহ প্রমেয়বিষয় বা যাহাকে মূল পদার্থ 
বল! যাইতে পারে, তাহাই আমাদের বুদ্ধিগ্রাহ করিয়া! দিয়াছেন মাত্র । 

ন্টায় ও বৈশেষিক দর্শনে আত্মতত্ব 'প্রমেয় হইলেও, তাহাতে যে আত্ম- 

তত্বের উপদেশ আছে, তাহাও অন্থভবগ্রাহা অহংপ্রতায় আর সামা 

আত্মজ্ঞান মানত্র। আত্মার প্রকৃত স্বরূপ তাহাতে প্রমাণিত হয় নাই। 

সাংখা পাতঞলদশনের-_-বিশেষ নত: সাংখ্াদশনের কথা আরও বিশেষ 

ভাবে এস্থলে উল্লেখ করিতে হইবে । সাংখ্যশান্ত্র অন্মানমূলক, প্রধানত: 

সামান্ততঃ দৃ্ অনুমানমূলক । প্রতাক্ষমূলক "অনুমান-প্রমাণ দ্বারা 

সাংখ্ের যাবতীয় তত্ব স্থিরীকৃত হইয়াছে এই অনুমান-প্রমাণ অবলম্বনে 

যুক্তিতর্কের দ্বার! আমাদের বুদ্ধি যতদূর অগ্রসর হইতে পারে, সাংখা- 

দর্শন ততদুর পর্যাস্ত অগ্রসর হইয়াছেন। কেবল আত্মদ্ঞান-প্রমাণ সাংখ্য- 
স্বীকৃত হইলেও, তাহ স্বতন্ত্র গৃহীত হয় নাই। ম্ুতরাং বেখানে প্রতাক্ষ 

ও অনুমান- প্রমাণ যাইতে পারে নাই, সেখানে সাংখ্যদর্শনও অগ্রসর হন 

নাই। সাংখ্যদর্শন “ডুত+-শ্বরূপ পুরুষকে কেন্ত্র করিয়! তদবলম্বনে এই 

জগত পর্যযালোচন। করিয়া, প্রক্কতি-পুরুষ-তত্ব দিগ্ধাস্ত করিয়াছেন, 

জড় প্রকৃতি হইতে এবং জড় প্ররুতির পরিণাম বুদ্ধি ইঞ্জিয় স্থুলভূ 

প্রভৃতি অক্জোবিংশতি-তত্বযুক্ত প্ররূতি হইতে 'জ্ঞ-স্বরূপ চেতন পুরুষের 
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পার্থক্য সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সাংখ্যদর্শন পুরুষকে, এই প্রকৃতির সংসার 

হইতে পৃথক করিয়া দেখাইয়াছেন, প্রকৃত আত্মতত্ব দিদ্ধান্ত করিয়াছেন; 

কিন্তু সেই পুরুষকে তাহ'র স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত করেন নাই, সে সংদারা- 
তীত রাজ্যের তত্ব বুঝাইতে পারেন নাই । পাতঞ্জল দর্শন সাংখ্যশান্ত্রের 
সিদ্ধান্ত অবলম্বনে, কিরূপে যোগ দ্বার! পুরুষ আপনাকে প্রকৃতি হইতে 

' পৃথক্ জানিয়! দ্র রূপে প্ররুতিমুক্তভাবে অবস্থান করিতে পারে, তাহ! 

দেখাইয় দিয়াছেন। পাংখ্য বা পাতঞ্জল দর্শন উহার অধিক অগ্রসর 

হন নাই, হইতে পারেনও নাই। অনুমান- প্রমাণ দ্বাগা-_ঘুক্তি তর্কের 

দ্বারা ইহার অধিক আর যাওয়া যায় নাই। সাংখ্যদর্শন '[21119501)1)) 

০0100 5]101৮ এবং “01১11950110 ০01 2৮96, বুঝাইয়! দিয়! ক্ষান্ত 

হইয়াছেন; ঈশ্বর আছেন কি না, ব্রহ্ম আছেন কি না, পরকাল আছে 
কি না, এ সংসারের 'অতীত--প্রকতির অধিকারের অতীত রাজ্য আছে 

কি না, বা তাহা কিক্নপ, তাহার সংবাদ দর্শনের শ্রেষ্ঠ সাংখ্যদর্শন ও 

আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করেন নাই। প্রমাণাভাবে ঈশ্বর অপিদ্ধ--ইহ! 

বলিয়াই সাংখ্যদর্শন ক্ষান্ত হইয়াছেন। আধুনিক পাশ্চাা দশনে 

মংসারাতীত রাজ্যের তণ্ব বিবুত হয় নাই। এই সকল তত্ব কোন দশন- 

*শাস্ত্রেরই বিষয় নহে, বলিতে পীর যায়৷ প্রসিদ্ধ জন্মবাণ পণ্ডিঠ কাণ্টও, 

' তাহার বিখাত পুস্তকে (00006 01 [১951২525017 গ্রন্থে) 

সিন্ধান্ত করিয়াছেন যে, কেবল যুক্তিহর্কের দ্বার!__সাধারণ প্রমাণ দ্বারা 

আমাদের প্রকৃত জিজ্ঞানার (19915 01 [২9501 ) মামাংস। হয় না, 

ঈশ্বরতত্ব, আন্মতব,পর কালতত্ব,জগতের মূল ত,__কিছুই জানা যায় ন1; 

স্থৃতরাং যে সকল দর্শনশান্ত্র এই সকল অপ্রমের তব্বের প্রতিষ্ঠা করিতে 

চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাদের চে প্রার ব্যর্থ হইয়াছে । তবে বাচার 

প্রতাক্ষ ও প্রত্যক্ষমূলক অনুমান-প্রমাণ ত্যাগ করিয়!, আত্মার স্বতঃসিদ 

জ্ঞানের উপর ও সেই ভিত্তিমূল অনুমানের উপর [নির্ভর করিয়াছেন, 
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তীহার! কতকট! অগ্রসর হুইয়াছেন। কিন্তু ষে উপায় সাধারণ-বুদ্ধিগ্রাহ 

নহে, তাহা এই [বিজ্ঞানের যুগে বড় গ্রাহা হয় না। 

শাক্সই শাস্ত্রের প্রমাণ ।--বলিয়াছি ত,ইছার প্রথম উপায় শান্- 
প্রমাণ । সাংখ্য-কারিক! “ই প্রমাণকে “আপ্তাগম” বলিয়াছেন। শাস্ত্রে 

বিশ্বাস করিলে-_শ্রদ্ধ! করিলে, তবে আমাদের জ্ঞানপথ বা শ্রেয়োমার্গ 

উনুক্ত হয়। ভগবান্ বলিয়াছেন, 
“তম্মাৎ শান্ত্রং পমাণং তে কার্য্যাকাধ্য বা বস্থিতো ।৮ 

ন্ধু কা্ধ্যাকার্ধ্য সমবন্ধেই যে শাস্ত্রকে প্রামাণ্য মনে করিতে হইবে, 

তাহা নহে । শাস্ত্রের কেখল বিধি-নিষেধ-বাদ মাত্র যে প্রামাণ্য, তাহ। 

নহে। ইহার অথবাদও "পামাণ্য। ইহা বেদাশ্তদর্শনের ভাষ্যের 

উপক্রমাণকায় শঙ্করাচার্ধ্য বুঝাইয়াছেন। এই জন্ত শাস্ত্রে সর্বত্র বিশ্বাস 

করিতে হয়। শাস্ত্রে বা শান্তরজ্ঞানা গুরু বা উপদেষ্টার বাক্যে শ্রদ্ধ 

থাকিলে, তবে এই পরম জ্ঞান লাভ হয়। শ্গখান্ বলিয়াছেন, 

“শ্রন্ধাবান্ লভঙে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।” 

যে শ্রন্ধাবান্ ন.হ, যাহার সংশয় দূর 5য় নাই, তাহার জ্ঞান লাভ হয়না; 

সে বিনষ্ট হয়। তগবান্ খলয়/ছেন, 

“সংশগসাস্থা বি রি 

অতএৰ আমাদের যার্দ এই ত্রিলোকের অন্তর্গত অতীন্জ্রয় ব্যয়ের" 

জ্ঞান লাভ করিতে হয়, তবে বেদ ও বেদমূলক শাস্সের উপর 

বিশ্বাস স্থাপন করিতে হয় --বেদকে প্রামাণ্য বলিয্লা গ্রহণ করিতে 

হয়| আর ষদি «ই ত্রিলে'কের অভীত-.এ সংসারের অতীত সেই 

গ্রপঞ্চাতীত রাজ্যের সংবাদ জানিতে হয়, সে রাজ্যে প্রবেশের মার্গ 
অগ্সন্ধান করিতে হয়, তবে বের্স্ত (উপনিষদ ) ও গীতা--এই পরা- 

বিষ্তারূপিণী মোক্ষশাগ্থের শরণ লইতে হয়--তাহাই প্রামাণ্য বলিয়া 

গ্রথণ করিতে হয়। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, 
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“ছে বিদ্তে বেদিতব্য ইতি...পর1 চৈবাপরা চ। তত্র অপর! ধথেদো 

বচুর্ধেদঃ সামবেদোহথর্ববেদঃ 1 শিক্ষা কল্পে! ব্যাকরণং নিরন্ধং ছন্দে! 

জ্যোভিষমিতি ৷ অথ পরা বয়! তদক্ষরমধিগমাতে।" (মুণ্ডক, ১1১/৪-৫) 
শান্্ার্থ-বিচার ।-_এই পরাবিগ্ঠ লাভের জন্ত ঘে উপনিষদ্ ও গীতা 

প্রামাণ্যন্বরূপ গ্র্ণ করিভে হয়, তাহ! আমর! বেদান্তদর্শন হইতে 

জানিতে পারি। বেদান্তদশন এই উপনিষদ শ্রুতি ৭ স্্তি (বা) গীতা 

পমাণের উপর স্কবাশিত। ইহাতে অন্ত প্রমাণ গ্রহীঠ হয় নাই। ব্রক্গ- 

জিদ্ঞাসায় বেদান্তদর্শনের আঅরস্তু। ইহার প্রথম হুত্র “অথাতে বঙ্ধ- 

জিজ্ঞাসা)” জিজ্ঞাসার অর্থ--গানিতে হচ্ছা__জানিবর জগ্গ ওংস্থক্য, 

আগ্রহ । উপযুক্ত অধিকারা হলে, এই আগ্রহ হয়। এই জিজ্ঞাসার 

ইংরাজী প্রতিশব্দ 1)119501)5 ) কারণ, এই শবের ধাতুগত অর্থ 

হঠানের (50120) প্রাত ভালবাসা (17171195 ) অতএব ব্রঙ্জালজ,সার 

ইতরাজী দশন অনুলারে প্রতশন্দ [11105011501 য়া] 01 

(11. 4$0030181. সে যাহা হউক, বেদান্তদশনের তচীয় সত্র এই, 

“শান্ত্রযোনিত্বাৎ ৮ 

অর্থাৎ শাস্বপমাণ ভতইতেট 8 ধর্নগ্তান লাভ হয়; আন্ত কোন 

প্রমাণের দ্বারা ইহ! অধিগম্য নহে । কিন্তু শানে আপাতত; আনেক 

বিরোধা কণা পাওয়া যায়। স্থতরাং শাস্ত্রপমাণ কিকপে গ্রাঙ্ত 

*ইন্চে পানে? বেণান্দর্শন এই প্রশ্ন উপলক্ষ করি তৃতীয় ঠত্তে 

বলগ্বাছেন,__ 

“তৎ তু সমন্বয়াৎ।” 

শাসু-নমনধয় দ্বারা, সমুদায় আপাতুখিরোধী কথার সামঞ্জন্ত করির! 
তাহার প্রকৃত অর্থ নির্ণনন করিতে হন্। এই স্থলে যুক্ষিতর্কের স্থান 

আছে। ন্থতরাং এই স্থলেও দশনশাসের প্রয়োদন আছে। শাহ 

হইতে রঙ্গতবমূলক সমুদার তদ্বের মামাংসার অন্তই 'বেদান্তদর্শনের 
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প্রয়োজন। এইজন্ত ইহার নাম উত্তরমীমাংস দর্শন। দর্শনশাস্ে 
সিদ্ধান্ত জন্ত এই প্রণালী অবলম্বনই বেদাস্তদশনের বিশেষত্ব। 

গীতার্থ-বিচার ।--এই মোক্ষশান্ত্র গীতাতেও সেইরূপ অনেক 

'পাত-বিরোধী কথ! পাওয়া যায়, বলিয়াছি। এইজন্ত অনেক স্থলে 

সহজে তাহার প্রন্কত অর্থ খুঝিতে পারা যায় না। বাহার! গীতা-. 

শান্রে শ্রদ্ধাবান্, তাহাদের গীতার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে হইলে 

অনেক স্থলে তর্ক ও যুক্তি দ্বারা বিচারপূর্বক সমুদয় 

গীতাশান্ত্র সমম্বয় করিয়া গীতার অর্থ বুঝিতে হয়-গীতার প্র1তপাস্ 

্রহ্মতত্ব ঈশ্বরতত্ব সাধনাতত্ব প্রভৃতি মুলতত্বের অর্থ বুঝিতে হয়। 
এইজন্য গীতার্থ-জিজ্ঞান্থ শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির জন্ত গীতার বাখ্যাপুস্তকের 

প্রয়োজন। এক অর্থে এরূপ ব্যাখ্যাকে গীতার মীমাংসা-দর্শন বলা 
বাইতে পারে। এইজন্ত শাঙ্করভাষ্য প্রভৃতি ভাষ্যের সার্থকতা আছে। 
যাহারা] গীতা প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করিয়া, ইহার গ্রকৃত অর্থ গ্রহণ 

করিতে চাছেন, তাহাদের এই সকল ভাষা বা ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ 
করিতে হয়। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে। 

গীতার প্রকৃত অর্থ।-_ই1% উপৃদেশের ম্ধম বুঝিতে হইলে, নির- 
পেক্ষভাবে এই সকল বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণের বিভিন্ন অর্থ বিচার 

করিয়া, সামঞ্জস্য করিয়া, যাহ। সমগ্র গীতাশাস্ত্রের তাৎপর্যোর সহিত সঙ্গত, 

তাহা “স্থির করিতে হয়। প্রত্যেক ভাষ্যকার বা টাকাকার গীতার 

কোন না কোন মুল হ্ত্র অবলম্বন করিয়। গীতা! ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 

শঙ্করাচার্্য অধৈতবাদদ অবলম্বন করিয়া গীতা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
অনেক ব্যাখ্যাকার তাহার অঙ্থবর্তী হইয়াছেন। এ সকল কথা পরে 
উল্লিখিত হুইবে। রাষান্ুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অনুসারে গীতা ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। বলভসম্প্রঘায় দ্বৈতাদ্বৈতবাদ অবলম্বন করিয়া গীতা ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন: বলদেব প্রভৃতি দ্বৈতবাদ অবলঘন করিয়া গীত! 
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বুঝাইয়াছেন। কেহ জ্ঞানযোগের প্রাধান্ত দিয়। তদনুমারে গীতোক্ত 

সাধনাতত্ব বুঝাইয়াছেন। কেহ ভক্তিযোগের প্রাধান্ত স্বীকার 

করিয়াছেন, কেহ বা কর্দমযোগের প্রাধান্ত অঙ্গীকার করিয়া গীতার 

যোগতত্ব ব্যাখ্য! করিয়াছেন। এইক্প বিভিন্ন মূল সুত্র ধরিয়া বিভিন্ন 

'বাখ্যাকারগণ গীতার সমন্বয় করিয়াও বিভিন্নরূপ অর্থ করিয়াছেন। 

এইরূপে গীতার অর্থ সম্বদ্ধে মতভেদ হইয়াছে । সুতরাং যতক্ষণ এই 

সকল বিভিন্ন অর্থের মধ্যে সমন্বয় করিবার কোন মূল বুত্র না পাওয়! 

যায়_ইংরাজীতে যাহাকে 199০ 1৩6) বলে, সেই সুল চাবিটি 

বতক্ষণ না পাওয়া যায়, তঠক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত জিগ্জান্গুর নিকট গীত! 

হুর্বোধ্য থকে । তিনি কাহার অর্থ কোথায় গ্রহণ করিবেন, তাহ! স্থির 

করিতে পারেন না। 

গীতার মীমাংসা ।-_-বলিয়াছি ত, গীতার ভাষা স্থবোধা ও 
প্রাঞ্জল হইলেও, গীতার প্রকৃত অর্থ বড় দুর্বোধ্য । ইহার আরও এক 

কারণ আছে। সংস্কৃত ভাষার এক বিশেষত এই যে, প্রত্যেক শব, 

প্রত্যেক শ্লোক স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ করিলে, তাহার নানারপ অর্থ হইতে 

পারে। ক্রমদভাগৰতের একটি এ শ্রেকের কতর্নপ অর্থ হইতে পারে, 

তাহা শ্রীচৈতন্তদেব মহাপগ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌমকে বুঝাইয়াছিলেন, ইহ! 

অনেকে অবগত আছেন। সেইরূপ গীতার বিভিন্ন প্লোকের যে বিভিন্ন 

অর্থ হইতে পারে, ইহা! সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। সমগ্র গীতার 

ভাবার্থ না গ্রহণ করিয়া, পৃথগ্ভাবে কোন প্লোকের অর্থ বুঝিতে গেলে, 

এই সকল বিভিন্ন অর্থেরমধ্যে কোন্ অর্থ দঙ্গত, তাহা স্থির করা যায়না। 

ইহ! ব্যতীত অনেক তত্ব এরূপ সাধারণভাবে উক হইয়াছে যে, তাহার 

ভাবা গ্রহণ করা! কঠিন । ধেমন,-গাতোক কর্ধে অকর্ম দর্শন ও অকর্ে 

কর দর্শন কিরূপে হইতে পারে, তাহা সহজে বুঝিতে পার! যার ন1। 

আমরা! আরও বলিয়াছি যে, গীতার বাহ! গৃঢুর্থ, বাহ! রহক্তোত্তম (যাহা 
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7:506110 ), তাহ! বুবিতে পারা যায় না। সুধু তাহাই নহে; বিভির 

“বাদ” অনুসারে সমগ্র গীতার ভাবার্থও বিভিন্নভাবে গ্রহণ কর! যায়, তাহা 

আমরা! পুর্বে উল্লেখ করিয়াছি । ' এজন্য সমগ্র গীতার ভাবার্থ কোন 
বিশেষ “বাদ, অনুসারে গ্রহণ করিলে, তদনুলারে অনেক শ্রোকের সঙ্গত' 

অথ পাওয়া যায় না। এইজন্ত এই সকলবিভিম্ন বাদের সামঞ্রন্তের ' 

প্রয়োজন। বিভিন্ন মত অনুপারে অনেক শ্লোকেরই বিভিন্ন অর্থ হইতে 

পারে। এইজগ্ভ অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টা্বৈতবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন বাদাব- 

লগ্থনে গীতার বিভিন্ন অর্থ হইয়াছে, তাহা পুবের উল্লিখিত হইয়াছে । সে 

অর্থের মধো অনেক সময় বিরোধ দুষ্ট হয়, তাহা বলিয়াছি। সুতরাং 

যতক্ষণ এই সকল বিভিন্ন “বাদ' সামঞ্জন্ত করিয়া, গীতা বুঝিবার প্রত 

মূলমত্র না পাওয়া যায়, ততক্ষণ গীতার প্রকৃত অর্থবোধ হয় না। 

গীতায় অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, কি দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, অথবা 
ছৈতবাদ উপদিই হইয়াছে, গীতায় সাধনামার্গে জ্ঞানের প্রাধান্ত, কি 

কর্ধের প্রাধান্ত, কি ভক্তির প্রাধান্ত দেওয়। হইয়াছে, অথবা এ সমুদায়ের 

সমন্বয় আছে, তাহা প্রথমে স্থির করিতে না পারলে, গীতার প্রকৃত 

অর্থ গ্রহণ করিতে পারা যায় না। আরা এই ব্যাথ্যায় গীতার্ণ বুঝবার 

জন্য যে মূলক্ত্র অন্বেষণ করিয়াছি এবং যে মুলবুত্র পাইগ্নাছি, 

তদনুসারে বাথাকারগণের বিভিন্ন অথের মধো কোন্ অর্থ কোথায় 

সঙ্গত, তাহ বুঝিতে চেষ্টা কথিয়াছি। শঙ্করাচার্যের কথায়, “্বিবেকতঃ 

গীতার প্রকৃত অর্থ” নিদ্ধারণ করিতে যে চেষ্টা করিয়াছি, তাছার ফল 

এই ব্যাখ্যায় সন্িবেশিত হইয়াছে । বাহা হউক, যে মুর্হুত্র অবলম্বনে 

গীতার এই ব্যাখা করিগ্লাছি, তাহা পরে উল্লিখিত হইবে। 

গীতার্থবিজ্ঞানলাভের উপায় ।--এই হর্ষোধ্য গীতাশাস্ত্রের অর্থ 

এহণ সম্বন্ধে আর এক কথা জানিতে. হইবে! বলিয়াছি ত, গীতাশাস্ত্র 

ধিনি প্রাষাণয বলিয়া! বিশ্বান করিতে পারেন, যিনি ভগব?বাক্যে 
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্রন্ধাবান্, তাহারই গীতার প্রকৃত অর্থ জানিবার জন্য আগ্রহ হইতে পারে, 

তীহারই নিকট গীতার প্রকৃত অর্থ প্রকাশিত হইতে পারে। কিন্তু গীতার 

অর্থজ্ঞানই যথেষ্ট নহে। জ্ঞান যাহাতে বিজ্ঞানে পরিণত হয়, যাহাতে এই 

জ্রান অপরোক্ষ হয়, তাহ! করিতে হইবে। বেদাস্তশান্ত্রান্ুারে প্রথমে 

শ্রবণ, পরে মনন, তাহার পর নিদিধাসন বা ধ্যান দ্বারা এই অপরোক্ষ 

আন ব! বিজ্ঞান লাত হম়। গীত শ্রবণের পর যেক্ধপে তাহার মনন 

করিতে হয়, যেরূপে বিচার করিয়! তাহার অর্থ শিশ্চয় করিতে হয়, ঠাহা 

এ ব্যাধ্যায় উল্লিখিত হইয়াছে । গীতার সমস্ত ভাষা টাক! প্রভৃতি এহ 

মননের অন্তকুল। তাহার পর নিদিধাসন বা! দ্যান দ্বারা যের্গপে সে অর্থ 

দন করিতে হয়--ভাহা অপরোক্ষান্তরভবপিদ্ধা করিতে তনু, এক্ণে 

তাহ! বুঝিতে হইবে । তাহা বুঝ; ঠ ভালে, *ামাদব আনলাছের যে 

সকণ [বভিন্ন উপায় (1)6100015) গ্রথািত আত) ঠা স খেপে 

বুঝিতে হইবে। 

বৈজ্ঞানিক উপায্প অর্থাং বাহ রিম সঙ্গত জাছারতন  (0)৯থা 

১০1০1) ) এবং পরাক্ষা (61১01177)1)0) সেত নিও সনে বিজ্ঞান 

লাভের উপায়। বাহ বিষ লঞ্ছভর মুন প্রদাণ প্রত্যক্ষ । তথাপি মে 

সকল বিষয়ের তন্ব বা বিজ্ঞান লাত করিত ঠহলে, অগুমান-পমাণের 

উপর নির্ভর করিতে হয়। কিক দশনশান্্রের মূল প্রমাণ অনুমান । আগ্- 
মানপ্রমাণ প্রধানত: তিনরূপ ; তাহাদের মণো কারণ ঠঠঠে গোর 

অগুসন্ধান (পুশ্ববত) ও কার্য হইতে কারণের অগ্রসঙ্ধান ( শেব?ৎ) 

প্রধান । শেষৰতৎ অহুমানকে ইংরাজাতে 11701110116 বা 71179546197 

00104 এবং পূর্ববৎ অন্ুনানকে ততরাক্জাতে 1)60010156 বা! এ 

1৮12৮ 1760)04 বলে। অন্তরূপ অঠমানের নান দামান্ত 5: দৃ। 
তাহার ইংরাজী নাষ 27:3106) ! দশনশাস্তে পার়শঃ এহ তিনক্জপ মগ্ত- 

মানই গৃহীত হইয়া থাকে । সামান্ততঃ দৃ্ট অনুমান এক অর্থে উক্ত 
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[0000058 00207090এর অন্তর্গত। এই প্রমাণ অবলম্বন করিয়া 

দ্রশনিশাস্ত্র অজ্ঞেয়তত্ব সিদ্ধান্ত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু বলিয়াছি ত, 

এই উপায়ে দর্শনশান্ত্র অধিক দুর অগ্রসর হুইতে পারেন নাই। তত্ব" 
জ্ঞানার্থ দর্শনের জন্ত এ সফল উপায় ব্যতীত অন্তরূপ উপায়ও গৃহীত 

হইয়া থাকে । তাহার মধ্যে এক উপায়ের নাম 1)151500০ বা 770]000 : 

আর এক উপাযের নাম ইংরাজীতে 00770219055 বা 1315190100- 

501012181৮6 11601)001 ইহাও প্রত্যক্ষ ভূয়োদশন ও অন্ুমানমূলক । 

বলিয়াছি ত,এই সকল উপায়ের মধ্যে কোন উপায়েই প্রকৃত পরমার্থ- 
তত্বজ্ঞান পিদ্ধ হয় না। আধুনিক দর্শন যে 1১117010915 01 100106109 

81১0. 00107010091) অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হন, তাহাতেও 

এই অগ্রেয় রাজো অধিক দূর অগ্রসর হওয়! যায় না। অনেক বুদ্ধির 

বা বৃত্তিজ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ ধারণার উপর বা ০৪$০£০77০১ অর্থাৎ 

কতকগুলি মুলতত্বের উপর নির করিয়! অগ্রসর হইতে চাহেন। কিন্ত 

তাহারাও যুক্তিতর্কের সহায়ে কথন ব1 কল্পনার লঘুত্বের উপর নির্ভর 
করিয়া অগ্রসর হন। তাই তাহারাও অধিক দুর যাইতে পারেন না। 

অতএব ভ্রিজ্ঞান্ত হইতে পারেজে। গীতার্থ সম্বন্ধে শান্প্রমাণজনিত 

জ্ঞান ব্যতীত কি তাহার বিজ্ঞান বা অপরোক্ষ জ্ঞান অসম্ভব? না, 

তাহ! অসম্ভব নছে। বলিয়াছি ত, যে, অজ্ঞের অগম্য অগ্রমেয় বিষয়ে 

প্রত্যক্ষ বা অনুমান-প্রমাণের স্থান নাই, সেখানে একমাত্র শাস্ত্র প্রমাণই 

মূল ভিন্তি। শাস্ত্রকে 1২০%০156০ বা ঈশ্বরোক্তি বা অপৌরুষে় জ্ঞানের 

অভিবাক্তিরূপে বিশ্বাসই তাহার একমাত্র মূল ভিত্তি। ইহাকে ইংরাজীতে 

(910) বা 06111 বলে। ইহার উপর পাশ্চাতা 15101 [01211950918) 

কতকট! প্রতিষ্ঠিত। অজ্ঞের অপ্রনৈয় বিষয়ে শাস্ত্রের উপদেশে দৃঢ় 

বিশ্বাপ, শ্রদ্ধা বা নিশ্চয়াত্মিক। বুদ্ধিই এই জ্ঞানের ভিত্তি। তাহার 

পর যোগের ছার দেই শ্াস্ত্রোপদিষ্ট জ্ঞের বিষয়কে প্রতাক্ল করিতে 
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পারিলে যে পরম জ্ঞান লাভ হয়, তাহা দ্বারাই সে জ্ঞান বিজ্ঞানে পরিণত 

হয়, শাস্রদৃষ্টি যোগদৃষ্টিতে ব! অপরোক্ষান্ুভূতিতে পরিণত হয়। 

যোগজ প্রত্যক্ষ ।--ধষিদের যোগজ প্রত্যক্ষের ফল বলিয়! 

-বেদাদি শান্ত প্রমাণ । এট ধ্যানজ সিদ্ধির ইংরাজী নাম 11107717800, 

17750085000 বা 10151080071 ধাহারা আগ্তধাষি, সেই মহাপুরুষগণই 

পূর্ণবূপে এই যোগদৃষ্টি লাভ করিয়! প্ত্রিকালদর্শী”” সর্বতত্ববিৎ হইয়া- 
ছিলেন। তাহারাই পূর্ণরূপে 10191১17001 বা 11101017815 ছিলেন। 

পাশ্চাত্য দেশে এরূপ মহাপুরুষদিগকে 1১:01)1)60, ৭০৬1 প্রড়তি আথ্যায় 

অভিছিত করে। আমরা তাহাদিগকে আপুধধি বলি। ইঁহারাই শান্- 

রষ্টা। বেদ অপৌরুষের হইলেও, এই সব্ধদর্শী খবিগণই মন্ত্র! হইয়া 

বেদমন্ত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন । যাহা সতা, যাহার উপর এ জগৎ 

প্রতিষ্ঠিত, খধিগণ সেই সতা আবিষ্কার করিয়া বেদমন্ত্রূপে অভিব্যক্ত 

করিয়াছেন | ষে অনন্ত জ্ঞান 'বহু হইব” কল্পনা করিয়। নামরূপ দ্বারা সে 

কল্পনার অভিব্যক্তি করেন, ও বাক্ বা! শবরূপে সেই নাম প্রকাশ করেন, 
ও এই নামরূপময় জগৎ গ্রকাশ করিয়া তাহা ধারণ করেন ও তাভাতে 

ওতপ্রোত থাকেন, যে অন্ত্তু গন বেদ নামে শাস্ত্রে গ্রধানতঃ অভিহিত, 

সেই অনন্ত জ্ঞান, খধিগণের নির্ধল অন্তঃকরণে প্রতিবিষ্বিত তইয়া বেদ- 

মন্্ূপে বা শ্রতিরূপে আমাদের নিকট প্রকাশিত (165581 ) 

হইয়াছে । এইরুপে 1০৮০11107 বলিয়াই বেদাি শাসন গ্রামাঠা | * 

৮ সপ পিপিপি » ০ ০ ীশিশি 

* প্রসিদ্ধ ফরাসিদেশীয় পণ্ডিত কু'জে (0০০১।%) তাহার 11117)" 1) 12011%৮- 

017) গ্রন্থে বলিয়াছেন. | 
” 11500190101) 15015017011 1010] 16016001015 1015 06 10670608107 ০1 

(0001, 91070960170 1766056170101 01 ৯111) 210. ৮011)010617166016 01 

61507511695 1615 1656190101, 910 1015 01718010115 0) 61017051951), 

1 0077165 0116001) [017 0১০--111৩ 21617721 [62501 

“ঢ1ি 30১07631)0005 2110 110001015৩ (1108081)0 0681750050৮ ৮9 115 
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গীতাশাস্ত্রের প্রামাণ্য । গীতা শ্রেষ্ঠ [২6৮০180071২ 
এই রূপে বেদাি শাঞ্থের প্র!মাণ্য হইলে? গীভার প্রামাণ্য কেন, তাচা প্রমাণ- 

রূপে গ্রহণ করিতে হইবে কেন, আর কেন ব| তাহাতে শ্রদ্ধা বা! দৃঢ় বিশ্বাস 
করিতে হইবে, তাহ! জিজ্ঞান্ত হইতে পারে । যাঁহার। গীতাকে ভগবানের .. 
পপি পিপপা | পপি স্প্পাপা সপগাপাপ ৮৮ ০ শি তিন শা নি মা শা শি স্কপ্পপপপ পপ ০৮ 

0৯৮1 [১0৬67 110 $৬65 00 05 21 0150 00015015995 010 ৮0714 9170. 09০৭, 
৮1710111110 199 1111161)60017905 01691 1))7 16168011017 71047910515 

৯1১০0171000 162১০1) 0017005 417001191১9 17041১11100) 0021 0০90--- 

(110 41950111600 1২6:501) 01 11101) ৮0270102810, 

45110001015 01511100001 1071501)) 21701২67501) 15 01১11701110 
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ধা ধং ০ 
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ব্যাখ্যা-ভূমিকা। ২/০ 

উক্তি বলিয়া! বিশ্বাস করিতে পারেন, তাহাদের এ পশ্ন হইতে পারে না। 

শঙ্গরাচার্ধ্য বলিয়াছেন, 

“তং ধনুং ছগধ ঠা যথোপ দষ্টং রেদব্যাসঃ সদজ্ঞো ভগবান গী গাব্যে 

সপ্ততিঃ শ্লোকখতৈই ঈিপনিববন্ধ |” 
সত সপন পি পা চর 

00118010207 100018115 উউত ঘা 006 ৮079110016191 00 379৩৯ ১৭৫ 

৬/1)1017 10117861700 001)৭08161110)711010)052 

বিলাতী দাশনিক পাগত 11. (7 ১1010501 ও 11, 1.010017170 আহাদের কত 

11-79৭ 6) ১1171 41007021070 1)0৮০0101১77011 গ্রন্থে বলিয়াছেন, 

51১001) 017551060 1)1৮111700107) 85010101011 201701770001501, সিএ আনি| 
01৬11301017 1১ 88500701519 0100010)00171056 (9980) 207176115510107111 

(111100111500017 1) (50901-1১010 1, 

14151770186) ০1560001650 19151001101) 59৯01010005 ৭ ৫৫:1০) 4) 
(116 8110101710০, 20010111760 001 10070580115 01170700011, 006 111:)1)1, 11). 
31077609116 21070 (12100705), 10700710601 8001706৭) 1010111)103, 1১61- 
0191), 1361%]1000,130070)57) 110৭)15750015 050010৯, ১৯০1401১914 0006 
1০15, 

17701501117) 115 1)1১61)0150 087 1017100101010011 3110510)61071)015 
০0115 16 4৯111017২0১ ১-70৯670 2057 101155101)7 01707010701 ১10 7167 10111 
(114001)00 00171 10011151010) 11117500581) 58100111501 50150 1৯101) 

91161 ৮৮10111৩015 10071)0৯ 58114101101011, 851,610 0010161101)1.005 0075৮ 

(11101101) 1900,115০ 111) 810০1001১01 101) 10170181800 

বেদমন্ব্রষ্টা ফমিগণ যে আনাগুষী প্রতিভাবলে, অদুত যোগজ প্রতাক্ষবলে 
ুঢতত্ব সকল দণশ করবিদা বেদমন্থ সকল প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই ফমিনণ অঞ্গে। 

প্রসিদ্ধ জন্্াণ প.গুঠ নপেন্হ। বই) বশিয়ান্ছেন, তাহা এস্বলে উদ্দ 5 হহ ৪, 

5৮০1 110 0160811৯508 5১007৯67009 5(90)0 71081 1706)1110- 1811:110111711, 

0107৩101010 011100) 1010 10001) ত58007 61801191501 0176-1171081115 51586111004, 
2170 15 00100 01519১10197) 01 0176 11174, 4) 02011059110 (11১81516107 5। 
04007 70010017000 0917)1061795)1)75 51170017151 10311175601 70017 
917৭ শো 01100৯ 0 200551001) 00 5811১ 06 0610107১51501116066107 5 
[7016 ৬/010175 12177077 1 101700৯9711115160 11) 0116108117110150 251306৭1015 
9 000. [37711080795 77511755 0070 1 0170050 900১10077-11 0011001)106)1)5 
%/17101) ৮৫10 2067৬005566 ৫07 111 01 0100৮015105 01110 ৮০০৪০. 

১০17০0187711090075 ৬৬০10 2৩ ৬৬111 07৫ 1409, ৬০1. 11. 10. 394, 



২৮০ শ্রীমন্তগবদূগীতা। 

অর্থাৎ সেই ধর্ম ভগবান্ বাস্থদেব-_নারায়ণ যেরূপ উপদেশ দিয়া- 

ছিলেন, সর্বজ্ঞ ভগবান্ বেদব্যাস তাহ! সপ্তশতগ্লোকযুক্ত স্নতায় উপ. 
নিবন্ধ করিয়াছেন। মহাভারতে গীতাপর্বাধারে প্রত্যেক অধ্যয়-শেষে 
গীতাকে “উপনিষদ” বা! শ্রুতি বল! হুইয়াছে। ইহা! সর্ব্বোপনিষৎ-পার, 

এবং গীতা মহাভারতে সর্বশ্রেষ্ঠ বালয়া ইহাকে স্থৃতিও বলা হইয়াছে, 

তাহা! পূর্বে বলিয়াছি। গীতা, শ্রুতি বা স্থৃতি এবং ইহ! শ্রুতির স্ায় 

প্রামাণিক ; ইহার একমাত্র কারণ, ইহা! সর্ববজ্ঞ, সর্ববজ্ঞানের উৎস, সত্য- 

স্বরূপ শ্রীভগবান্ শ্রী কর্তৃক উক্ত, এবং বেদব্যাস সর্বপ্ত বলিয়া, তাহা! 
যোগবলে জানিয়া, সেই 'যখোপদিষ্ট' শান্তর এই সপ্তশতগ্রোকময়ী 

বস শপ পাস সাক্ষ | পাত পপি পপিপিস্টিত শি পাশ শা শাপস্পিপপিপপী টি পিসী সপ কা সপ পা 

পণ্ডিত সপেন্হব অন্ত স্থলে বলিয়াছেন,-- 
£70 0170৮ ১111১111770 20111901501 010 00190101515 01 010 ৮৫৫৭৩, 

৮10 0401) ১০০710011১0 01100811601 205 10001617017, ৬০ 11050 0১0171106 

[115 1111170011710 11100111110010101) 01 01106117170) 00 010 706, 0170 01705০ 

২192 1101) 50211611010 170048700 0170 01101100191 17800 111 01176)0017)[36- 

10700 01010810010 01 00010517010 0107) 201791)1019011015 07) 0106 

21190209 ৫6011912660 1709, ০515 201৩ 0০ 4০১ 

পপ ১০01০10100684675 ৬৬০10 55 ৮৬1] 9170 

10602) ৬০1, 111. 1), 205. 

পণ্ডিত সপেন্হব্ বেদ সম্থন্ধে উক্ত পুস্তকে ই।লয়ােন,_ 
*৬০৫5 06101101001 07017100050 8701 107016086 270 ৬5001), 

সপেন্হর্ উপ[নিষদ সন্বন্ধেও বলিয়া ছেন,-- 
"119 00908101) 409৫৯ 070. 019917150 (উপনিষতৎ) 1)7691170 01১9 

21015 50171006010 ৬০৫5, 218৫10৬0005 ০৮০৫১ 016 ৬৮110 1১১ 011106171 

00715911025 (00111771560 10175611101 ০071501710010092016 ০০০1, 

10611711701 ১0111064 00 1)1৯ 0101010171956 09 00505007010 ঞ&001711070৬ 

07017717018 7810 5৪51৩] 01007 01911 10 ০০11) 61051706694 ]16%1511 

90119015111101, ৭110 911 [01011950011 567৮1160007 5011901561010171 16015 

076 17705% 070012910, 214 0170 77951 015590176 167001)55 54171017115 [১০551 

1016 11 70 ৮০710. 10172510661) 00 601050126)01) 01 1797 1106, 2114 ৯/111 

08 176 001750190101) 01100 0207৮, 

১০17009171)6988615 1১815509, ০1. 11. 9৫০, 185. 



ব্যাখ্যা- ক! ২৮১৬/০ 

গীতায় উপনিবদ্ধ করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীরুষ যোগস্থ হইয়া সর্বজ্ঞ, 

সর্বগুরু, অনাদিকাল-প্রবন্তিত সর্বজ্ঞানের আকর, পরমেশ্বর পূরুযোত্তম 

ভাবে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই গীতার নিবন্ধ হইয়াছে । এজন্য 

গীতা শ্রেষ্ঠ 155০1560101 | ৃ 

ভগবান পূর্বে বেদমন্্র্টা খষি দ্বারা প্রচারিত ও অন্ত খাবি কর্তুক 

উক্ত সার সত্য গীতায় 'সমাসতঃ বা সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছেন, এবং 

ষে তত্ব পূর্বে কোন খধি দর্শন করেন নাই, তাহাও মুমুক্ষুর জন্য 

উপদেশ দিয়াছেন | ব্রঙ্গতল, পৃক্ষতত্ব, ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞত্ত্ব গ্রড়ৃতি পৃর্ে 

পূর্বে যেবপে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা ভগবান্ অতি সংক্ষেপে উল্লেখ 

করিয়! বপিয়াছেন,__ 

প্থাধিভিবন্থ্ধা গীতং ছন্দোভিবিবিধৈঃ পুথক্। 

বরহ্নুত্রপদৈশ্চৈব হেতুম্ছিবিনিশ্চিতৈ2 0৮ 
আরে তত্ব পূর্বে উপদিষ্ট হয় নাই, তাহা “নিজের মভ? বলিয়। 

উল্লেখ করিয়াছেন। বিশেষতঃ পরম জ্ঞান, পরম পদ লাভের জন্য যে 

“যোগ” বা সাধনা, সেই মার্ণ শ্রীভগবান্ই গীতায় প্রথম দেখাইয়া দিস 

ছেন। ভগবান্ বন্তি্াছেন,__ 

"ইমং বিবস্বতে যোশং খোক্তবানহমবারম্। 
ক ঞঃ 

স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥ 

স এবায়ং ময়! তেইগ্ত যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ। 

ভক্কোধসি মে নথ! চেতি রহন্তং হোতুত্তঘম ॥' 

€ গীতা ৪1১-০) 

এই পরম উত্তম যোগ-রহম্ত--এই পরমপদ লা করিবার মার্স 
অব্যয়, পরমেশ্বর শ্রীতগবান্ কর্তকই উপদিষ্ট (16৮০211-) 

হইয়াছে। সে যোগপথ প্রাপ্ত না হইলে, পূর্ব-খধিগণ কর্তৃক প্রকাশিত 



৩ শ্রীমদ্ভগবদগীতা। 

৪হ্ধতত, আত্মতত্ব গ্রভৃতি মূল তত্বজ্ঞান লাভ করিয়াও মুক্তিপথে যাওয়া 
যায় না, পরমপদলাভ হয় না। খধাষিগণ দেই পরমপদে ধোগন্ত বা 

একীভূত হইয়া, সেই তত্ব দর্শন করিয়া যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহার 

পরোক্ষ জ্ঞান দ্ব'র! মুক্ি হয় না। তাহা ষেরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া সেই পদ 
লাভ করিনে হয়, ভগবান্ তাহা প্রকাশ না করিলে, মানব নিজ জ্ঞানে 

তাহা আবিফার করিঃত পারিত না। ইঠাই গীতার শ্রেষ্ঠ 1০৮০1711017 

অশএব শু» স্মত প্রভৃতি শান্স প্রত্যক্ষ সত্য প্রকাশ করে বলিয়া 

_-তাহা [০৮৮12001) বলিয়া আমাদের প্রামাণা। তাহার নধ্যে গীতা 

পপর্চাতী” তত্ব ৭ পরমপদপ্রাপ্রির উপায় উপদেশ সম্বন্ধে স্বয়ং ভগ- 

বানের উক্তি বয়! শ্রেষ্ঠ প্রনাণ। শাস্ত্র যুক্তিতর্কের উপর স্থাপিত নহে 

খলিয়াই 'প্রানণা । তাহা ব্যঞ্িবিঘশষের নিজের মত নহে বলিয়াই 

'গামাণ্য | * 

» শি শা শিটীটি স্লিপ পা সপ্ত 

* এস্বলে অনেকে বলিভে পারেন সে. শাস্ত্র বগন এশা গপ, বন তাহাতে নানা 
বপ উপদেশ আশে, তগন শান্ত্রে কোন্ কপা প্রামাণ্য বলিয়। হণ «৪1 যাইবে? 

মহাত!রতে নক যুূ্ধভিব-সংবাদে যুখিষ্টির বাঁলয়াছেন,-- 

বেদ বিভিন্ন: স্মৃতমে। বিভিন্ন। নাস মুনিবস্ত মতং নভিনম্। 
ধন্মস্ত তত্থং নিহিভং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পঞ্থাঃ ॥ 

অতএব যণন বেধ বিভিশ্র, শ্বতি বিগিন্ন, যথন নানা মুনির নানা মত, তখন কাহাঁকে 
বিশ্বাস কৃরব” কিন্তু উক্ত গ্োকের প্রকৃত অর্থ বৃঝিলে, আর এ আপাত্ত থাকে না। 

বেদ বিভিন্ন ও নানা কখায় বিত্ত সত্য; কি সেবি ভদের অর্থম্থতন্্। কর্ম, 
কাও-মুলক বেদে |বাভন অধিকাবীর উপযুক্ত বভিশ্নকলপ্রদ বিভিন্ন কণ্ম উপদিষ্ট হওয়ায় 
বিভিন্ন যজ্ঞাদি ব্যাপাবে হোত। উদ্গ1তা অধ্বধু প্র্ততির বিভিন্ন কাধ ক প্রভৃতি 
বিভিন্ন বেদে [খাখবদ্ থাক|য়,। এবং বিঁভন্ন হওয়ায় বেদের এহ [বিভেদ হইন্লাছে। 
অধিকারী অন্ণারে, কণ্মাবভেদ অন্ুনারে বেদমূলক স্ত্বতিরও বিভেদ হইয়াছে। 
'ষাহারা এহ সকল শাস্ত্রাথ সমন্বয় কারবার মুলছত্র পাইয়াছেন, তাহাদের নিকট কোন 
বিরোধ থাকে না। 

মুনিগণেন মতভেদের কারণ সহজে বুঝ যায় | ধিনি:মুনি--তিনি মননশীল, তিনি 
£111050)৩1 মাত্র । তিশি নিজের বুদ্ধির উপর--ধুক্তিতর্কের উপর নির্ভর করিয়া 



ব্াাখ্যা- । ৩/০ 

যোগজ প্রত্যক্ষ দ্বারা শাস্ত্ার্থ বিজ্ঞান লাভ ।--যাহা হউক, 
শাস্্-প্রমাণ হ'তে আমরা যে জ্ঞান ল'ভ করিতে পারি, তাহ। পরোক্ষ 

জ্ঞান। তাহ! বিজ্ঞান নতে। পরোক্ষ জ্ঞান যতক্ষণ অপরোক্ষ ন। হয়, 

বতক্ষণ সত্য প্রতাক্ষ না হয়, যতক্ষণ তাহাকে প্রতাক্ষ (1২621125000 9 

দ্বারা সম্পূর্ণ আপনার করিয়া লওয়! না যায়, ততক্ষণ জ্ঞান-সিদ্ধি হয় না। 

 বলিয়াছি ত, তাহার উপাম়--তর্ক ঘু্ধি নঠে, তাহার উপায়--বাদ বিবাদ 

বিতগড। নহে,--সাধারণ প্রত্যক্ষ অগ্ুমানা দ প্রমাণ দ্বারা তাহ প্রমেয় 

শন্বমীমাংসা করিতে চেষ্ট] করেন । যখন মুনিগণ যোগবপ উপায়ে প্রকৃত তন্বদশন 
করিতে পারেন, তখন আর এই পারমাধিক-তস্ব সন্বঙ্গে ভাহাদের নানা মত থাকে 
নাঁ। ভগবান্ বলিয়াছেন, 

“আককক্ষোমূনেযোগং কন্ম কারণযুচ্যতে | 
যোগাবঢস্য তশ্তৈব শম: কারণমুচ্যতে ॥"" 

'অথাৎ্ যে মুনি (বা যে 1১10119১০10) যোগনগ উপায়ে বিজ্ঞন লাভ করিতে চাচেন, 
ঠাহ।কে যোগের প্রথম সোপান নিক্ধান কশ্সমোগ অনুঠান করতে হহবে | ঠাহা 

ছারা যোগপথে অগ্রসর হইতে পারিলে--'শমদমাদি'-সাদন-সম্পর্তি-যুক্ত হহতে 
পারিলে, তবে তিন (শন্মল[চত্তে সদয়-গুহায় প্রত জ্ঞাণ লাত করিতে পারিবেন, এবং 
তাহার পর ধ্যানযোগ দ্বারা সে জ্ঞানে দিদ্ধ ) ইতে পারিবেন । ৩1১। হহলে আগ শান। 
মুনির নানা মত থাকে না। 

তাই মহাভারতে ডক্ত প্লোকে উপদিষ্ঠ হইয়াছে যে, প্রত ধন্মতর গদয়এিতায় 
(ণছিত। (এই হা্দবিদযা বা দহরবিদ্য। পরে ব্যাখ্যায় বিবুত হইবে)। ঘ্শি 
যোগবলে সেই গর গুহার অবস্থিত হঠতে পাবেন, তিনি প্রত বশত প্রকু ত 

বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান লাভ করিতে পারেন । মহ্কাজন বা মহাপুক্ষগণ ( মহপুব্ম অথে 
বহজন নহে) এই যোগপথে খদয়-গুহায় যোগন্থ হইয়াই পরমতর্ লা করিয়া 
ছিলেন। তাহাই প্রকৃত ত্বা'ক্ঞানলাভের-তবঙ্ছানারথদশনেস একনা পন্থা । 

অতএব নান! মুনির নান! নত ততদিন,-যতপিন ঘোগ সংনিদ্ধি দ্বার! হাহাগ। 
বিজ্ঞান সহিত তন্বজ্জান লাভ না করেন, তুবজ্ঞানার্থ দশন না করেন। বল! বাহল্য 
যে, এই গ্লোকে যে পন্থা ইঙ্গিতে উক্ত হ্হয়াছে, তাহ! গাতাতেহ বিবৃত হইয়া্ে। 

সে যাহা হউক, আনরাও এইরপে খুঝিতে পারি যে, এই বিরোধের আপত্তি হে 
শাস্্কে প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ না করিবার কোন কারণ নাই। 

ঘ 



৩৪/৩ ্ীমন্তগবদগীত! | 

নহে। তাহার একমাত্র উপায় “যোগ”। তাহার জন্ত যোগ-দৃটি লাভ 
করিতে হয়। তাহা অতীন্দ্রিয় প্রতাক্ষ দ্বার! জানিতে হয়। বেদা্ত-বিজ্ঞান 

লাভের জন্ঠ এই প্রতাক্ষই একমাত্র প্রমাণ। বেদান্ত-পরিভাষায় উহ! 

বিবৃত হইয়াছে । এস্কলে তাহার উল্লেখের পয়োজন নাই। ৰ 

অতএব যদি আমাদের শাস্ত্ার্থ প্ররুতকপে ভ্তানিতে হয়, তবে শাস্ত্রার্থ 
প্রত্যক্ষ করিতে হয়,_-“তব্বজ্জানার্থ” দর্শন করিতে হয়। তাহার জন্ত 

“যোগজ' প্রত্যক্ষ লাভ করিতে হয়। যে যতদূর এই যোগজ প্রত্যক্ষ 
লাভ করিতে পারে, সে ততদূর শাস্ত্ার্থ দর্শন করিতে সমর্থ হয় । খাবিগণ 
যে যোগজ প্রতাঞ্চ লাভ করিয়া ব্রিকালদর্শী হইয়াছিলেন, সাধন! দ্বারা 
আমরা সে যোগক্জ প্রতাক্ষ কতক লাভ করিতে পাবি। আমরা যদি 

চিত্তকে পযুক্তরূপে নির্মল করিতে পার্র, গুবে আমরাও এই দর্শন 

( এট 11107011210) বা [10811411907 ) লাভ করিতে পারি। 

এুতি বলিয়াছেন, ইহার জন্ত ব্রহ্ষচর্দা ও মননের প্রথম প্রয়োজন । 

ছান্দোগ্য উপনিষদে ইন্দ্র-বিরোচন-সংবাদে (৮1৭-১১ খণ্ডে) ইহার 

ইঙ্গিত আছ্ধে। এস্থলে তাহার উল্লেখের প্রয়োজন নাই | তত্ববিজ্ঞান 

লাভের পথ--এই যোগ। শীতায়, এই যোগ-পথ দেখাইয়। দেওয়! 
হইয়াছে। 

গীতোপদিষ্ট যোগপথ ।_-যদি আমরা এ যোগপথ অবলম্বন 
করিতে পারি, তবে আমরা ক্রমে সেই ব্রিকালদর্শী খধিদের জ্ঞান, 
তাহাদের সেই ভ্রিকালব্যাপী দৃষ্টি লাভ করিতে পারি; এবং ক্রমে যোগ- 
সংসিদ্ধ হইলে. ঈশ্বরভাব প্রাপ্পু হইয়া ঈখরে বা ব্রচ্মে যোগযুক্ত হইতে 
পারি। ধিনি শ্রেয়:প্রার্থী, জ্ঞান প্রার্থী এবং জ্ঞানদ্বার। মুক্ত প্রার্থী তাহাকে 

এই যোগপথ অবলম্বন করিতে হইব । ইহ নিঃশ্েচস সিদ্ধির 

উপায়। 

প্রেযংপ্রার্থী, জানপ্রার্থী দৈবী-সম্পন্ষুক্ত সাধককে এখমে নিষ্কাম 



ব্যাখ্যা-ভূমিক!। ৩৮৯ 

কর্মযোগের অনুষ্ঠান করিতে হইবে । তাহ! দ্বার! ক্রমে ক্রমে চিত্তের মল! 

দূর হইতে থাকিবে । হঠিনি ক্রমে কাম-ক্রোধ, রাগ-দ্বেষ-বিষুক্ত হইবেন। 

তাহার মান, দন্ত, দর্প, অহঙ্কার, ক্রমে দূর হইতে থাকিবে। তখন তাহার 

বুদ্ধি ্ ঞানম্বরূণ হইবে। তগবান্ বণিয়াছেন,_- 

“অমানিত্বমদস্তিত্বমহিংস! ক্ষান্তিরার্জ বম্। 

আচাধ্যোপাসনং শো6ং গ্ৈর্যামাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ 
ইন্দিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহস্কার এব চ। 

জন্মমৃত্াজরাবাধি ছঃখদোষানুদশনম্॥ 

অসক্তিরনভিঘঙ্গ: পুল্রদারগৃহাদিযু। 

নিত্যঞ্চ সমচিন্তত্রমি্ানিষ্টোপপন্থিযু ॥ 

ময়ি চানন্তযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী | 

বিবিস্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥ 

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তবজ্ঞানার্থদর্শনম। 

এতজ. জ্ঞানমিতি প্রোক্তমক্তানং যদতোইন্তথা ॥” 

(গীতা ১৩1৭-১১ ) 

ইহা হইতে চিত্তের “অজ্ঞান, কাঁহাকে বলে, এব" '্দ্ান” কাহাকে 

বলে, তাহ! আমরা জানিতে পারি । অমানিত্বাদি জ্ঞানসাধন দ্বার! চিন 
নিশ্মল জ্ঞানম্বক্ূপ তইলে, ভগবানে অব্যভিচারিণী ভক্ি, অধ্যাত্ম-জ্ঞানে 

পিত্য স্থিতি ও তন্ভ্ঞানার্থ-দর্শনরূপ বিজ্ঞান আপনি প্রকাশিতল্হয়। 

তখন বুদ্ধি আপনার শুদ্ধ সাত্বক নিম্কুল স্বচ্ছ স্বরূপে অবস্থান করিতে 

পারে। নিষ্বাম কন্দরযোগ সাধন দ্বার! বুদ্ধি ক্রমে নিষ্মল হইয়া এহ জ্ঞানরূপ 

হয়। তখন পরম জ্ঞান বা পরম জ্ঞাননববূপ ব্রহ্ম সেই নির্ল চিন্তে আপনি 

প্রকাশিত বা বিদ্বিত হন । ভগবান্ ব'লদাছেন _- 

“জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাস্মনঃ | 

তেত্তামাদি ঃযবজ. জ্ঞ!নং প্রকাশয়তি তৃত্পরম্ ॥ € গ তা, ৫1১৬ ) 



৩1০ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ] 

এইবূপে নিষ্কাম কন্দ্দ সাধনা দ্বার! চিত্ত নির্মল হইলে, তাহাতে জান. 
সূর্য্য আপনিই প্রকাশিত হয়। অতএব নিষ্কাম কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান তাহার 

প্রধান সাধন। কর্তব্য কর্ম যে অনুষ্ঠেয়, তাহ। বুক্তিদ্বার। বুঝাইতে তয় 

না। তবে কোন্ কর্ম কর্তব্য ৪ কোন্ কর্ম অকর্তব্য, তাহ। অনেক 

স্থলে শাস্ত্র হইতে জানিতে তয়। ( “তন্মাৎ শাস্বং গমাণং তে কার্য্যাকার্গা, 

ব্যবস্থিতৌ”_ গীতা ১৩।২৪।) কর্তবা কর্ম যে অন্নষ্ঠের়, তাহ! আমাদের 

অন্তরে (1 ০98£1)0) এই “বিবেক” বাণী ধিনি শুনিতে পান, তাহাকে বুঝা- 

ইয়! দিতে হয় না। চিত্ত নিষ্ামকর্ম্নের অনুষ্ঠান দ্বার! ক্রমে নিম্মল হইলে, 

তখন অধিকারী হইয়া জ্ঞান লাভের জ্ন্ত আগ্রহ হর, প্রকৃত জিজ্ঞাসার 

উদয় হয়। তখন 'জ্ঞান-যজ্ঞ' অনুষ্ঠান করিতে হয়। সেই 'জ্ঞান-যঞ্ঞ: 

কি, তাহা এ স্তলে বলিতে হইবে না। ভগবান্ বলিয়াছেন, জ্ঞান-যজ্জের 
মধো গীতাপাঠ ও গীতার অর্থ গ্রহণ জন্য প্রযত্বও অন্ততম। তাহার পর 

যোগান্ুষ্ঠান দ্বারা যোগসংসিদ্ধি হইলে প্রকৃত পক্ষে এই জ্ঞান লাভ হয়,_- 

জ্ঞান অপরোক্ষ জ্ঞানে বা বিজ্ঞানে পরিণত হয়। ভগবান্ বলিয়াছেন,__ 
“ন হিজ্ঞানেন সদৃশং পবিভ্রমিহ বিছ্তে । 

তৎ স্বয়ং যোগসংদিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥* (শীতা,81৩০) 

অতএব যোগসংসিদ্ধ হইলে যথাকালে এই ভ্ান [চত্তে আপন্ন প্রতিভাত 

হয়, তত্বজ্ঞানার্থ-দর্শন সিদ্ধ হয়। তাহার জন্য আর অন্য পথ নাই৷ ভগবান্ 
সপ্তম হইতে ছাদশ অধ্যায়ে ঈশ্বর তত্ব বুঝাইয়াছেন, কিন্তু বলিয়াছেন যে, 

বিজ্ঞান সহিত এই জ্ঞান লাভের উপায়-_যে।গ, বিশেষতঃ ভক্তিযোগ। 

“মধ্যাষক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্ মদাশ্রয়ঃ। 

অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞান্তসি তত শ্বণু ॥ ( গীতা, ৭১) 

অতএব এই যোগপথই গীতেক্তি জ্ঞান বা! পরাবি্ভা লাভের উপার। 
অপরোক্ষ জ্ঞান লাভের আর অন্ত পন্থ৷ নাই। (পাশ্চাত্য দর্শনের কথার 

ইহাই একমাত্র 2)60])০)। এই যোগতত্ব পরে বিবৃত হইবে। 
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যোগ দ্বারা গীতার্থ বিজ্ঞষন লাভ ।--:অত এব এই বিজ্ঞানলাভের 
জন্ঠ প্রথমে নফাম *ম্মযোগানুঠান দ্বার চিন্তকে নিম্মল করিতে হম । তখন 

_ প্ররূত অধিকারী হওয়া যায়। চিত্ত. নির্মল হইলে জ্ঞানযন্তের অনুষ্ঠান 

করিতে হয়, গীতা পাঠ ও গীতার্থ গ্রহণ করিবার জন্ত প্রযত্ব করিতে 

হয়। গীতাপ্রমুখ মোক্ষ- শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ প্রথমে না ৰুঝিতে পারিলে, 

 তত্বজ্ঞানার্ঘদর্শন সম্ভব হয় না, প্রকৃত জ্ঞান লাভও হয় না__যে জ্ঞান হইতে 

মুক্তি হয়, তাহা সিদ্ধ হয় না। এই জন্ত গীতার আবৃত্তিমাত্র যথেষ্ট নহে, 

এবং গীতার কেবল বাক্যার্থ গ্রহণও যথেষ্ট নহে। প্রথমে গীতার প্রকৃত 

সাংপর্ণটা গ্রহণ করিতে হয়। গীতোপদিষ্টমার্গে সাধন করিতে হয়। 

সাধনায় সিদ্ধ হইলে গীতার্থ-বিজ্ঞান লাভ হয়। গীতার প্ররত অর্থ 

গ্রহণ করিতে পারিলে, তবে ধ্যানযোগ অবলম্বনপূর্বক সেই জ্ঞানার্থ 

দশন করিয়া, তাহাতে নিত্য স্থিতি লাভ করিবার জন্ত যে সাধনাপথ তাহা 

শ্রেয়: প্রর্থা সাধকের নিকট উন্ুক্ত হয়। 

গীতার্থ জ্ঞানের অধিকারী ।-_কিন্ত প্ররূত অধিকারী না হইপে 
গীতা পাঠ বা গীতার্থ গ্রহণ চেষ্টা সকলই বিফল হয়। গাতা পাঠ করিয়া 

যাহার কম্মযোগান্ষ্ঠানে প্রবৃত্তি নাহয়, তাহার গীতাপাঠ বা শীতার অর্থ 

জানবার চে! বিফল। কেন না, নিষ্কাম কর্মযোগের অনুষ্টানদ্ধার! চিজ ব৩ 

নিশ্রপ হহুতে থাকে, ত৩ই গীতা। পাঠ করিতে করিতে তাঙার অর্থ চিতে 
প্রকাশিত হইতে থাকে । ভগবান যাহাকে অনুকম্পা করেন, তাহার 

নিকট শীতার্থ ক্রমে গ্রাতিভাঠ হয়। যাহারা তগবান্কে বিশ্বাস করিয়া 
কাহার শরণ লয়, প্রীতিপুর্বক তাহাতে সতত অভিযুক্ত হইয়া জনা 
করে, ভগবান্ তাহাদিগকে বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন, তাই সেই সকল ভক 
গনী গীতার্থ ক্রমে বুঝিতে পারে। * ভগবান্ বলিয়াছেন,-- 

“তেযামেবানু কম্পার্ধমহমঙ্ঞানজং তমঃ। 

নাশয়ান্যাস্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাম্বত] ॥৮ গীতা (১০1১১) 
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ভগবান্ সবহৃদয়ে অবস্থিত। তিনি সকলকে পরিচালিত করেন। সাচার 
পরিচালনায় সকলেই কর্মে প্রেরিত মু । -ঠাহারই পরিচালনায় যে 

শদ্ধাপূর্রবক দ্ভান লাভগ্থ যত্র করে, সে অধিকারী হুইয়' গীতার্থ ক্রমে 

বুঝিতে পারে । ূ 
ধিনি এইরূপে গীতার অর্থজ্ঞানলাঁভের প্রকৃত অধিকারী হইতে পারেন, 

তীঙার নিকট গাতার্থ প্রকাশিত হইতে থাকে । ধিনি যতটুকু অধিকারাঁ, 

ত্রীার নিকট গীতার অর্থ ততটুকু প্রতিভাত হন । যিনি যেরূপ সাধক, 

যেরূপ জ্ঞানী, যেবপ ধানী, তগবান 'মগ্রকম্পা করিয়া তাহার নিকট 

গীতার অর্থ মেনূপ পশ্ফুটিত করেন । 'প্ররূত অধিকারী বাহীত গীতার 

অর্থ কেহই গ্রহণ করিতে পারে না । ভগবান্ শ্নধি কারীর সম্বন্ধে গীতার 

পাঠ বা অবণও নিষেধ করিয়াছেন । ভগনান্ বলিয়াছেন ,__ 

“ইন্বং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন। 

ন চাশু ধাষবে বাচ।ং ন চ মাং যে!ইভ্যশ্য়তি |, (গীতা, ১৮1৬৭) 

ধাহারা অনধিকারী শ্টাহার] গীতা পাঠ করিলে, বা গীতার অর্থ গ্রহণ 

করিতে চেঙঈগা করিলেও কোন ফল তয়না। যিনি গীতার প্রকৃত মর্ম 

জানিয়া গীতার উপদেশ অনুসরণ করিতে না পারেন, ৪ তদন্দারে 

আপনার জ্ঞান ভক্তি কম্মবুত্তি পভ়তি নিয়মিত করিতে না পারেন,_-এক 

কথায় ধিনি গীতায় উপদিষ্ট শ্রেয়োমার্গে বা যোগমার্গে পবেশ পূর্বক, 

তাহাতে অগ্রসর হইতে না পারেন, তাহার পক্ষে শীতা পাঠ বা তাহার 

অর্থগ্রহণচেষ্ট1৷ বথা। যাহার! অজ্ঞানী, কর্মসঙ্গী, যাহারা রজন্তম: 

প্ররূতিযুক্ত, কামক্রোধা'দি বৃত্তির বশীভূত,ন্ার্থচালিত, সংসারের স্থখভোগই 

যাহাদের একমাত্র পুরুষার্থ, যাহারা ঈশ্বরে অবিশ্বাসী, ঈশ্বরবাক্যে অশ্রদ্ধা- 

বান্ ব। সংশয়যৃক্ত, তাহাদ্দের গীতা "পাঠে কোন ফল নাই,-_ তাহাদের 

পক্ষে গীতার অর্থগ্রহণচেষ্টা বৃথা । যাহারা অনধিকারী. তাহার! 'এই 

গীতাষুগে গীতা পাঠ করেন বটে, কিন্ত তাহার! গীতার প্রকৃত. অর্থ গ্রহণ 
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করিতে পারেন না, অথবা হারা কদর্থ করেন। ইহা দৃষ্টান্ত নিয়া 

এখানে বণিতে হইবে না। ইভার্দের লীতা পাঠে উপকার হওয়া দুরে 

থাকুক, বব্্ং অপকারহ £ইয়্া পাকে । *ভগবান্ বলিয়াছেন, 

পন বুদ্ধিভেদং জনয়েদগ্ঞানাং কয্মদপ্গিনাম্।” (গীতা, ৩২৩) 

' অনধিকারীর গীতা পাঠে কুফল বই সফল হয়না । তাহারা ত 

তার প্ররুত অর্প বুঝিতেই পারে না, ববং চাহাধা গাতার বিপরীত অর্থ 

বৃঝিরা কুপথে নীত হর,_-অধোগতি লাভ করে। 

গীতার্থ-জ্ঞানলাভ জন্য সাধনা |-_ম* এব থি'ন পরত অধিকারী, 

তিনিই গীতোক্ত সাধন দ্বারা শুদ্ধচিন্ত হইয়া নির্মণ সাত্বিক অমানিত্বাদিরূপ 

ম্চানে অবস্থান পৃর্নক, উপযুক্ত ধ্যান ৭ সাধনা-বলে ভগবানের কুপা 

লাভ করেন, 9 গীতার প্রত অর্থ কঠক বুঝিতে পারেন। গীতার 

প্রকৃত অর্থ বুঝিতে হইলে, ত্তাঠাকে একাগ্রমনে নিভা গাঠা পাঠ করিতে 

হইবে, ভগবানকে একান্ত অনগভ:ক্যোগে অগধাান করিতে হইবে, 

এবং গাতার ধঠি শোকের অর্থ ভাবনা কারতে হইবে। যখন কোন 

শ্লোকের অর্থ প্রতিভাত না হয়, যখন সন্দেহ উপস্থিত হয়, তখন 

ভগবানের শরণাপর* ভইয়! ধ্যানন্থ শহতে ভয়। কণিত আছে যে, 

সর্বশান্ত্জ্ঞ প্রতূপাদ 'দৈত গোস্বামী গীতার কোন গ্লোকের 'র্থ 

যুঝিতে না পালে, এইরূপে শ্রাগার নিদ্র। ত্যাগ করিয়া ধ্যান 

তইতেন, তবে সে শ্লোকের অর্থ বুঝিতে পারিতেন। ললিধরস্বামী9 

“যোগক্ষেমং বহামাহম্তত এই ভগবভুক্কির সত্যতা পরীক্ষা দ্বারা 

ানিয়াছিলেন। সে ঘাহা হউক, ধিনি এহব্দপ নিত্য নিত্য গাতাপাঠবূপ 

জ্ঞানযঞ্জের অনষ্টান করেন, তাহার নিকটই গীতার অর্গ ক্রমে ক্রমে 

প্রকাশিত হইতে থাকে । এইরূপেণযিনি যত অধিক নীতা পাঠরূপ জপ 

ও তাহার অর্থ ভাবনা করিবেন, ভঠতই তিনি ক্রমে কমে নুতন নুতন তব. 

জ্ঞান পাইবেন, ততষ্ট জ্ঞানালোক তাহার অস্থরে প্রস্ফুটিত হইতে 
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থাঁকবে, ততই তাহার অজ্ঞানান্ধকার দূর হইতে থাকিবে। প্রতিবার 

পাঠে তিনি প্রতি শ্লোকের নূতন নৃতন অর্থ পাইবেন, প্রতিবার নূতন 

নৃতন তত্ব আবিক্ষার করিতে পারিবেন। তথাপি গাতার সমগ্র অর্থ 

কাহারও জ্ঞানে প্রতিভাত হয় না। গীতোক্ত জ্ঞান অনস্ত, মানব-্তান 
সাস্ত। সাস্ত সীমাবদ্ধ জ্ঞানে কথন সে অনন্ত জ্ঞানের ধারণ! হয় না।, 

শ্ররতিতে আছে, এক-বিজ্ঞানে সর্ব-বিজ্ঞান লাভ হয়। সেই এক . 

বিজ্ঞান-__ত্রহ্গ-বিজ্ঞান। সেই “এক+ই “সর্ব । সেই ব্রহ্মবিজ্ঞানই গীতায় 

প্রধানতঃ উপদিষ্ট হইয়াছে । মানুষের সান্থ সীমাবদদ জ্ঞানে কিরূপে 

সেই অনন্ত ত্রহ্ম-বিজ্ঞান লাভ সম্ভব হইতে পারে ? 

সে যাহা হউক, গীতার প্রকৃন অর্থ যাহাতে আমাদের জ্ঞানে প্রকা- 

শিত হয়, তাহার জন্য পতিদিন বা নিতা ইহার পাঠ বিহিত হইয়াছে * 

ভগবান্ গীতা-শেষে বলিয়াছেন,__ 

“অধোষ্যতে চ য ইমং ধন্ম্যং সংবাদমাবয়ো | 

জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ শ্তামিতি মে মতিঃ॥ (গীতা, ১৮1৭০ 

শানে এই গীতা নিতানিতা মন্ত্রূপে পাঠ বা জপ করিবার বিধান 

উক্ত হইয়াছ। আরতি মন্ত্রের যেমন দেবতা! খষি ছ-দ বিনিয়োগ বিহিত 

আছে, গীত] সম্বন্ধে সেইরূপ উক্ত" ভইয়াছে,__ | 

"অন্ত এ্রীভগবদ্গীত-শান্ত্র-মন্তন্ত শ্রীভগবান্ বেদব্যাস খাষিঃ, 

প্রারেণানুষ্ট প্ ছন্দ£, শ্রীরুষ্ণঃ পরমাত্মা দেবা, “অশোচ্যানন্বশোচন্ম্” 
ইতি বীজম্, “সর্বধর্্মান্ পরিত্যজা? ইতি শঞ্তি:, উদ্ধমূলমধঃশাথম্? ইতি 

(অথবা “অহং ত্বাং সর্বপাপেভো। মোক্ষরিষ্যামি ইতি) কীলকম্, মষ 

মোক্ষার্থে জপে ( অথবা শ্রীকৃষ্ণ প্রীতার্থ* পাঠে ) বিনিফ্কোগঃ:***** ৮ 

ওারার৯.সস্প রে ২ পতি শি পপি ১০পসপোি টি সি ০ সাতার 

* এইরূপ গীত৷ পাঠের ফল বরাহ-পুরাণোক্ত গীতামাহাক্ব্যে এবং বৈষ্ণবীয় তন্্র- 
সারোস্ত গীতামাহাক্স্যে বিবৃত হইয়াছে। এস্বলে তাহার উল্লেখের প্রয়োজন নাই। 
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এইরূপে গীতা পঠবা জপ এবং তাহার অর্থ গ্রহণরূপ যোগ বা 

জ্ঞানযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারিলে গীতার অর্থ ক্রমশঃ প্রতিভাত হইতে 

থাকে । এইজন্ত গীতা-মাহায্মযে উক্ত হইয়াঃছ,-- 

“যোহষ্টাদশজপে। নিত্যং নরো নিশ্চলমানসঃ | 
জানলিদিং সলভতে ততো যাতি পরং পদম্ ॥” 

এইরূপে বাহার! প্রযত্বপূর্বক একাগ্রমনে নিত্য নিত্য গীতাপাঠ 

করিতে পারেন, গীতার প্রকৃত অর্থ তাহারই জানে ক্রমে ক্রমে প্রতিভাত 

হইতে থাকে । এইরূপে এই জ্ঞানযঙ্ঞ ফলে এবং শেষে ধ্যানযোগ-সিদ্ধি 

ৰার তীহাদ্দের সেজ্ঞান সংসিদ্ধ হয়, এবং সেই বিজ্ঞান হইতে পরিশেষে 

পরমপদ লাভ হয়। 

গীতা-মাহাত্য ।-__বলিয়াছ ৩, গা যোক্ষশার । হহা দ্বারা 
অক্ষর অধিগম্য হয়, পরমেশ্ববের গরন পাব পাকি হয) £জগ ইহ 

পরাবিস্তারূপিণী ! জ্ঞান হইতে মুক্তি হয়, তান বিনা মুক্ি নাভ, ইহা 

আমদের শাস্ের সিদ্ধান্ত । গীতা সে প্রম জ্ঞানের আকবর । শামাদের 

মোক্ষশাস্্ব মধ্যে তিনথানি শান্ত্রগন্থ প্রদান গু নুল। -5গনিষদ্, গাতা এ 

বেদান্তদশন। সকল সম্প্রদায়ের এহ তিন পন্থান' অবন্ন্থনীয় | পরা 

চার্যা, রামাগ্রজ প্রভৃতি সকলে এই হিন শান্ুগন্থ।বলণ্থনে, তাহাদের 

যা প্রণয়ন করিয়া শ প্ৰ সংম্প্রদায়িক মত স্থাপন করিয়াছেন। 

এই তিস প্রস্থানের মধ্যে এক অর্থে গীহাই শ্রেষ্ঠ । কেননা, গাতা 

সর্ববাপনিষৎসার,- গীতা! ভগবানের নিজের উক্ষি। ব'ললাছিত, ঠহ। শেঠ 

[২6৮৫1211071 ইহাতে শৃঙ্খলাবদ্ধভাখে সব্বতদ্দ্রানার্থ, সব্বরূপ সাধনতর 

সংক্ষেপে সুত্ররূপে উপদি্ &ইদ়াছে। বেদাস্জদশনের আনু বক্ষ 

জিন্তাসা”য়। বেদান্্রশনে ব্র্গতবই প্রধানত: বিপু হইয়াছে গীতায় 

মুমুক্ুর সমুদয় জ্ঞাঙুবা তই উপদিষ্ট হইয়াছে। গীতা 
2০ 

“বোত্ররী পরানন্দা তত্বার্থজানসংযুত11+-- গীতা-মাহাস্ত্য | 
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গীতা-মাহাম্ত্রযে অন্গর উক্ত হইয়াছে,-- 

“অন্মাদ্বশ্মমন্নী গীতা সর্বজ্ঞান প্রয়োজিকা | 

সর্বশাস্ত্রসারভূতা বিশ্ুদ্ধা সা বিশিষাতে ॥” 

গীতায় যে জ্ঞান উক্ত হয় নাই, তাহা ব্রৈপগুণ্যবিষয়ক জ্ঞান, তাহা, 

লৌকিক জ্ঞান। শাস্ত্র তা্াকে আশ্থর-সম্মত জ্ঞান বলিয়াছেন,-_- 

“গীতাগীতং ন যক্গজ্ঞানং তদবিদ্যান্থরসম্মতম্ । 

তন্মোঘং ধর্ম্মরহিতং বেদবেদান্তগঠিতম্ ॥”-_গীতা-মাহাত্মা | 

স্থতরাং শাস্ত্ অনুসারে ধাঙারা শ্রেক্সঃ-প্রার্থী মুমৃক্ষু, ঈশ্বরে বা বন্দে 

যোগধযৃক্ত ভইতে চাঙেন, পরম গতি লাভ করিতে চাহেন, তাহাদের পক্ষে 

শীতা-ক্জান লাভ করা একান্ত পয়োজন,__এমন কি, অন্ঠ শাস্ত্র জানিবারও 

আবশ্টীক নাই । গীাতা-মাহাস্ম্যে আছে, 

“সংসার-্দাগরং ঘোরং তর্ত,মিচ্ছত যো! নরঃ। 

গীতানাবং সমাসাগ্য পারং যাতি স্থুখেন সঃ 0? 

গীতা -মাহায্মো গাতা সম্বন্ধে ভগবানের মত এইরূপে উক্ত হইয়াছে 

“গীতা মে হাদয়ং পার্থ গীতা মে সারমুত্তমম্। 

গীতা মে জ্ঞানমতুগ্রং গীতা মেজ্ঞানমবায়ম্ 1 

গীতা মে চোত্বমং স্থানং গীতা মে পরমং পদম্। 

শীঙ1 মে পরমং গুহাং গীতা মে পরমো গুরুঃ ॥ 

শীতাশয়েহতং তিষ্ঠামি গীতা মে পরমং গৃহম্। 

গীতাজ্ঞানং সমাশ্রিত্য ব্রিলোকীং পালয়াম্যছুম্ ॥ 

গীতা মে পরমা বিদ্যা ব্রন্মরূপা ন সংশয়ঃ। 

অদ্বষাত্রাক্ষর! নিত্যমনির্বাচ্যপদাত্মিক! ॥”? 

ইহার অর্থ এ স্থলে বুঝিবার প্রয়োজন নাই। এস্থলে এইমাত্র বল! 

ধাইতে পারে যে, শ্রুতি হইতে জান! যায় যে, ব্রহ্ধ বহু হইবার কল্পনন! 

করিনা নামরূপ দ্বার! এই সমুদায় ব্যক্ত করেন, এবং তাহাতে আত্মদ্যরূপে 
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অনু প্রবিষ্ট হন। সুতরাং এই সৃষ্টি ব্রদ্ধের জ্ঞানমূলক বা সঙ্কল্পমূলক। 

প্রসিদ্ধ জন্দ্বাণ পণ্ডিত চেগেল,. প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, 0৪01৮ 0৭ 

13617 ব্রঙ্গজ্ঞানে (/5)501116 [২6৪5০] ) যাহা কল্লিত, তাহাই 

বক্ষে সতরূপে বিবন্তিত। অত এব ব্রন্দের (বা মার়াশগ্চযুক্ত পরমেশ্বারের ) 

জ্ঞানে এই জগৎ যেরূপ কমিত হম, ত৭নুসারে অবাক বন্ধস্বৰপ কারণে 

' এইট জগৎ আশুব্যক্ত হয়, এবং এই জগতের স্থষ্টি স্থিতি লয় সংসাধিত হয়। 

স্থতরাং যে জগতের মুল এই পরমেশ্বরের জ্ঞান, ভাহাই গীতমাহাম্মা 

অনুসারে এই গীতায় অভিব্যক্ত হইম়াছে। এজন্ত "5গবান্ বপিয়াছেন 

যে,তিনি এই জ্রানকে আশ্রক়্পূর্বক অবস্থান করেন, এবং 'এই জ্ঞান 

আশ্রয়পূর্বক ত্রলোক প্রতিপাণন কবেন। সুধু তাহাই নঙে, এই 

গীতোক্ত গান পরাবিগ্তাঙ্ববূপ, হহা সনাতন ব্রদ্ধজ্ঞান। ই] সাজ 

ত্রিমাত্রামুক্ত গুকারাথা বন্ধের অদ্গ অনিবাচা মাত্র! বা 'অমাখারপ পদ 

অদুয়জ্ঞন্বরূপ ক্রদ্ষেরই পরম পদ বা চতুগপা্ধাচক। (ইহা কোন 

কোন পাশ্চাত্য আচার্ষের ভাষায় 21,00৯, ১1910107050) 0100179৯010) 

ও 076 1201)61-7)। 

আত্মা বা ব্রঙ্গ ধেমন চতুষ্পাদ, রক্ষের বাচক কার যেমন চতুষ্পদ 

(ম্ব্ুক্য উপ!নযদ ), সেইরূপ আমাদের জ্ঞান ও চতুগ্পা্দ । ধলিয়াছি ৩, 

প্রজাক্ষ (বা উন্ত্রিজ জ্ঞান) ইহার এক পাদ, অনুমানমূলগ ধিচাপ- 

বিতর্কজনিত জ্ঞান হঠাব দ্বিতায় পাদ, শান্সপ্রমাণজ জান ইঠারু তৃতীয় 

পাদ, আর যোগপ্রত্যক্জজ জ্ঞান ইহার চতুর্থ পা্দ। এহ চারি পাদের 

উপর আমাদের জ্ঞান পরতিষ্ঠিত। যা€। পরমার্থগান, তাহা পধান5ঃ 

শান্্প্রমাণ ও যোগজ প্রত্যক্ষের উপর স্থাপিত। পরমার্থ জ্ঞানের 

আকর গীতা-জ্ঞান এই যোগ প্রতক্ষের উপর স্তাপিত। এইজন্ত উক্ত 

হইয়াছে যে, গীতা ব্রহ্মরূপা পরমা-বিদ্ত।, অনির্ববাচাপদাস্মিক। অদ্ধমাব্র! 

নিত্য! অক্ষররূপিণী। 
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গীতা দুব্বিজ্ঞেয় কেন ?--অ১এব আমাদের জ্ঞানে গীতা ছুৰিব- 
জ্ঞেয় কেন, গীতা-প্রতিপাদ্য পরমতত্ব আমাদের জ্ঞানে অনধিগম্য কেন, 
তাহ! আমরা ইহা হইতে কতক . বুঝিতে পারি। মানুষের সাধারণ 
জ্ঞান সীমাবদ্ধ। তাহা প্রধানতঃ প্রত্যক্ষ ও অন্থমানমূলক | আমাদের, 
শান্তজ্ঞানও পরোক্ষ । আমাদের অজ্ঞানবন্ধ জ্ঞান,__অহং-ইদং-দ্বৈতাত্মক,. 
দেশকালনিশিত-পরিচ্ছিন্ন। রাগঘ্বেষকামক্রোধাদি রূজোগুণবৃত্তি দ্বারা 

মণিন, তমোমোহ-আবরণযুক্ত। কাজেই আমাদের জ্ঞানে গীতোপদিষ্ 
পরমতত্ব_ অপ্রমেয় দেশকালনিমিত্ত দ্বাগা অপরিচ্ছিন্ন পরমপদ প্রকাশিত 
ঠইতে পারে না। যোগজ প্রত্যক্ষ দ্বারাও আমরা সর্বজ্ত 

সর্কত্রষ্টা হইতে পারি না। যিনি যোগেশ্বর, তিনিই সবজ্ঞানের আকর। 
আর তাহ|র কৃপায় যাহার হৃদয়ে সেই জ্ঞান যতটুকু গত্যক্ষ হইতে পারে, 
তিনি সেই জ্ঞান ততটুকু লাভ করিতে পারেন। দেজ্ঞান তাহার 
বদয়ে (সই পরিমণে অজ্ঞানমেঘমুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয়। শ্রীভগবান্ 
বাতীত আর কেহই সমগ্র গীতাতত্ব সমাকৃ জানিতে পাবেন না। কোন 
মানুষ সমুদায় গাতার্থ-বিজ্ঞানের আধকরা নভে । শীতামাহাত্ম্যে সেই 
জন্ঠ উক্ত ভইয়াছে,-- 

“কুষ্টো জান!5 বৈ সম।কৃ কিঞ্িত কুস্তী্বতঃ ফলম্। 
বাসো বা ব্যাসপুল্রো বা যাজ্ঞবন্থোহথ মৈথিলঃ ॥ 

অন্তে শ্রবণত: শ্রুত্বা লেশং সংকীর্তয়্ত চ।” 
অনেকে এসকল অতিশয়োক্তি বা প্রশংসাবাদমাত্র মনে করিতে 

পারেন। কিন্তু আমাদের দেশের অঠি শ্রেষ্ঠ দাশনিক পণ্ডিত তত্বদশা 
জ্ঞানাবতার শঙ্করাচার্য। গীতাভ।ষোর উপক্রম্ণিকায় বলিয়াছেন,-- “তদিদ্ং 
গীতাশাস্ত সমস্থবেদার্থসারসংগ্রহভূতং হূর্বিজ্ঞ়োর্থম। তদর্থাবিফরণায়া- 

নেকৈ বিবৃতপদ্দপদার্থবাক্যার্থন্তায়মপি অান্থবিরুদ্ধানেকার্থত্বেন লৌকি কৈ- 
. গৃহিমাণমুপলভ্য অহং বিবেকতোবংর্ধনির্ধারণার্থংং সংক্ষেপতো [বিবরণং 
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করিষ্যামি 1৮ অর্থাৎ “এই গীতাশাস্্ সমস্ত বেদার্থলারদংগ্রহভূ 5। 

ইহার অর্থ তর্বিজ্ঞের । যদি আনেক পণ্ডিত ইহার অর্থ আবিষ্কার জগ্জ 

চেষ্টা করিয়াছেন এবং ঈভার পদ্দ,.বাকা, পদের অর্থ ও বাকোর অর্থ 

৪ তাৎপর্য্য অর্ধ ন্যায় বা মৃক্তি অনুসারে প্রকাশ করিয়াছেপ তিথান, 

(এট সকল ব্যাথা! নেক স্থলে বপ্রকার বিকদ্ধার্থে পরিপূর্ণ । তাহাতে 

গীতার্থজিজ্ঞা্তর নিকট নানারূপ বিকদ্ধার্থ প্রকাশিত হহয়া থাকে। 

এজন্ত আমি বিবেকতভঃ; ভভার প্রকৃত অর্থ নিদ্ধারণ জন্ত সংক্ষেপে এই 

বিবরণ ব1 ব্যাধ্যা করিতেছি |” 

এইরূপে শঙ্করাচাধ্য প্রাচীন ব্যাথ্যাকারগণের বিরুগ্ধ মত খণ্ডন 

করিয়া মত স্তাপন করিবার জন্ত তাহার ভাষা [লিখিয়া।ছলেন। 

তাহার ভাষ্য তখন সর্বত্র আদৃত হইয়াছিল, 'এবং তাহার 

পৃর্ববন্থী ব্যাথা কারগণের বাখ্য। এককপ উঠিয়। গিয়াছিল। এক্ষণে 
আর তীচার্দর নাম9 পাওয়া যায়না । তাঙ্কার পর রামান্ুজাচাসা, 

বল্পভাচাধ্য, বলদেব খিগ্তাভৃষণ প্রতি, সম্ভবতঃ পুধ্ব বাখা কার- 

গণের মত্তান্ুসারে, স্বৈত বা দ্বৈতাদ্বৈত মত ও 'ার্তিবাদ স্তাপন 

করিবার জন্য শঙ্ষরের অন্বৈতবাদ-মূলক ব্যাখ্যা অনেক স্থপণে গণ্ডন 

কর্মরতে চেষ্টা করিয়াছেন। যাহা হটক, এইকব্ূপে শঙ্ষরাচাধা প্রসার 

ভ্রানের অবতার আচাধ্যগণ গাতারূপ 'অমুতসাগর মন্থন করিয়া (যিনি 

যে যে রত্ন সংগ্রহ কগিতে পারয়াছেন। তাহা জ্ঞানাধা ও মুন 

ব্যক্তির হিতার্থ ভাষ্য ও টীকাক্পে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্ধ তাহারা 

যে অনস্ত জ্ঞানরত্বপূর্ণ গীতারূপ অমৃতনাগরের 'সকল রহ্ব আবিষ্কার 

করিতে পারিরাছিলেন তাহা! বলাযায় নাঁ। তাহ! হগ্কলে পরে এই 

বিভিন্ন ব্যাধ্যাকারগণের অনেক স্থলে অত্যন্ত বিরুদ্ধ অর্গের স্থান থাকিত 

না। বলিয়াছি ত, ধিনি ভ্তানী অর্থাৎ যাহার অজ্ঞানমোহ দুর হইয়াছে, 
ধিনি তক্তঃ সাধক, শ্রন্ধাবান্, গীতার্থ জানের জন্ত ভগরানে ভক্তিপুর্ববক 



৩/৪/০ শ্রীমদৃভগবদগীতা । 

একাস্তমনে একাগ্রচিত্তে গীতাপাঠরূপ জ্ঞানষজ্ঞ করেন, তাহার সাধনা 

অনুসারে তাহার নিকট গীতার্থ প্রতিভাত হয়। 

তথাপি, উপযুক্ত উপায়ে সাধন] 'করিলে ও, মানুষের জ্ঞানে যে গীতোক্ত 

সমগ্র তত্ব সমগ্র অর্থ প্রকাশিত হইতে পারে, তাহা বলা যায় না। পূর্বে 

“কষে জানাতি বৈ সম্যক্* শ্লোক হইতে দেখ! গিরাছে ষে, গীতার প্রকৃত) 

অর্থ শ্ভগবান্ই জানেন। ব্যাস প্রভৃতি খধিগণগ তাহার কিঞ্চিন্মাত্ 
জানিতেন। ম্ুুতরাং গীতাথ ঝিজ্ঞান্্র পক্ষে সমুদ্ধায় গীতার্থ-জান 

অসম্ভব। সর্বহৃদিস্থিত, সর্বঙ্ঞানের আধার, সকলের গুরু, সর্ববুদ্ধির 

গ্রচোর্দক শ্রীভগবান্ যাহার বুদ্ধিতে যেরূপ গ'তার্থ প্রকাশ করেন, তাহার 

কাছে সেইরূপ অর্থই প্রকাশিত হয়। যাশার চি যেরূপ নিম্মল, যাহা 

যেরূপ ধারণাশক্তি) তাহার নিকট ভগবান্ সেইরূপ অর্থই প্রকাশ করেন। 
ধারণাশক্তির প্রভেদ অনুসারে, সাধনার প্রভেদ অগ্ুুলারে, বিভিন্নভাবে 

সব্বজ্তানন্বরূপ ভগবানের কৃপায় গীতার অর্থ প্রকাশিত হয়। 

গীতা-জ্ঞানের বিরাট রূপ ।-__-ভগবান্ অজ্ঞুনকে দিব্য চক্ষু দিয়া- 
ছিলেন , তাই অজ্ঞুন ভগবানের ক্ষুদ্র মানুষী দেহে তাহার রশ্বরীয় যোগ-_ 

তাহার বিরাট রূপ দেখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অর্জুন সেই অব্যয় আত্মার 

যোগৈশ্ব্যা__সেই [বশ্বরূপ দেখিতে চাহিলে, ভগবান্ বলিয়াছিলেন,_ 

ইঠৈকস্থং জগৎ কৃত্ন্নং পন্তাগ্য সচরাচরম। 

মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্তদ্ দ্রঃ,মচ্ছনি ॥ 

ন তু মাং শক্যসে দ্র মনেনৈব স্বচক্ষুষা। 

দিবাং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্ত মে যোগমৈশ্বরম্ ॥৮ 
(গীতা ১১।৭-৮) 

সেইদ্প যিনি অন্যন্ত আগ্রহের সহত ভগব্নের শরণাপন্ন হন, 

ভগবান অন্গ্রহ করিয়া তাহাকে দিব্যচক্ষু প্রদান করেন, এবং | 

তহার ফলে তিনি দিব্জ্ঞানে এই ক্ষুদ্র »গুশ্ গ্লোব মী গীতাতে সর্ব 



ব্যাখ্যা-ভূমিক!। ৩4৮/০ 

জ্ঞানের অনস্ত বিশ্বরূপ দেখিতে পান )১--ভগবান্ যে বলিয়াছেন, “গীত! 

মে হৃদয়ং পার্থ গীতা! মে জ্ঞানমুত্তমম্”--সেই সর্ধজ্ঞ ভগবদৃ-জ্ঞানের বিরাট 

দিব্য বিশ্বরূপ এই গীতাতেই দেখিতে পান। ভগবান্ তাহার দেহ অনন্ত 

জ্লানরাজ্যের যতটুকু যাহাকে দোথতে দেন, তিনি ৬তটুকু দেখিতে 

পান,তিনি এই অনন্ত সুধাসাগর গীতা হইতে তত রত্রহ সংগ্রহ করিতে 

পারেন । তাহার অধিক তিনি দেখিতে পান না, তাহার আঁধক গীতার্থ 

তিনি গ্রহণ করিতে পারেন না। ধিনি আপনার জ্ঞানভাগ্ডে সেহ অনন্ত 

জ্ঞানরূপ সুধাসাগরের যতটুকু অমৃত গ্রহণ কণিতে পারেন, তিনি সেই 

পরিষাণে তাহা গ্রহণ করিয়। রুতার্থ হন। 

যাহা হউক, গীতাজ্ঞানের এই অনন্ত বিরাট [বর্থরূপ গীতায় যে প্রচ্ছন্ন 

আছে, ইহাই আমাদের আশ্বাসের বিষয়। আমরা হহাকে ক্ষুদ্রায়তন 

দেখিতে পাই__ইহাই সৌভাগা। সেঞন্ত গীতার সহিত আমরা খেলা 

কবিতে পার, শীতাকে সথার গ্তায়_-পরম আযঞ্মীয়েরস্তায় গ্রহণ করিয়া 

বিশ্বস্ত আলাপ করিতে পারি। কিন্তু যখনই এন [বিগাট, দ্পের আভাস 

পাই, তখন অর্জুনের স্কায় সভয়ে বলি, 

“সধ্েতি মত্ব! প্রদভং বহুক্তং 

হে কঙ্ হে যাদব হে নখোঠ। 

অঙ্গানতা! মহিমাদং তবেদং 

ময়! প্রমাদাৎ প্রপয়েন বাপ ॥ 

% 

তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রনেয়ম ॥ (গীতা, ১১।৪১-৪২) 

তখন অঙ্জুনের গ্ায় ভরে প্রব্যথিত হহ এবং গাঠার সাত যে 

আমার! খেল! করিয়া ছ, তাহার জ খার বার শুগবাসের [নকট ক্ষমা 

প্রার্থনা করি। 

গীতা শ্রীভগবানের বিগ্রহরূপ।--ধিনি গাতাতত শ্রভগৰানের 



৪. শ্রীমন্তগবগগীতা | 

গ্ানরূপ দেখিতে পান, গীতাতেই শ্রীভগবানের বিগ্রহরূপ প্রত্যক্ষ 

করেন, তাহার নিকট গীতার দর্থ ক্রমে প্রকাশিত হয়। যিনি “নামে, 

নামী'র রূপ দেখিতে পান, জ্ঞ!নে ন্তযতার শ্বরূপ উপলব্ধি করেন, ধিনি 

ভ্ঞাতা জ্ঞে্ ও চান এই 'ভ্রিপুটকে এক জানিয়া জ্ঞানেই জ্ঞাতাকে প্রতাঙ্ষ 

করেন, ঘিনি 11100517615 13611-এই বাকোর প্রকৃত অর্থ বুঝিতে) 

পারেন, তিনিই এই পরম জ্ঞান (4১50186 207০9516 )বূপী গীহঠায় 

গীতাবক্কা সন্চিদানন্দ ঈ।ভগবান্কে (£১05০1905 1301070 ) সাধনা-বলে 

দেখিতে পান। সেই ঈশ্বরে পরম ভক্ষিমান্ সাধক গীতারূপে নিত্য- 

স্থিত শ্রীভগবান্কে, অন্জুনের সায় মথারূপে-সারথিরূপে বরণ করিয়া, 

নিত্য গাতাপাঠ ও গাতার্থবোধ অন্ত প্রযত্ব দ্বারা সেই গাতারূগী 
শ্রীতগবানের নিতা-সহছচর ও সেবক হইয়া শ্রীমদ্ভগবন্গীতার সহিন 
সর্বদা রহস্ত আলাপে নিরত থাকেন। সে যাহা! হউক, স্ুরুতি- 

বলে ও ভগবানের অনুগ্রহে, যদি কেহ কথন দিব্য চক্ষু লাভ করিয়া পরম 
জ্ঞানপ গীতাতে জানের বিরাটু বিশ্বরূপ দেখিতে পান, যদি ইাতে 
“কৃত জ্ঞান এক” দেখিয়। কৃতার্থ হন, তথাপি তির্ন গাহার পবচ্চিষ্ন 
জ্ঞানে ধারণার অতাত সেই ম্থহন্দশ বিরাট রূপ অধিকক্ষণ দেখিতে পারেন 
না। তি'ন সে অদ্ভুত আশ্চর্য রূপের আভাসমাত্র পাইনা ভয়ে প্রবাঞ্তি 
হইয়া অক্ছুনের গ্তার গাতার আমাদের পরিচ্ছি্ জ্ঞানে ধারণাযোগা ঝপ 

দেখিবার জগ্ত এভগবানের শরণাপন্ন হইতে বাধ্য হন। স্থৃতরাং 

গাতোক জ্ঞানের সে অনস্ত, অপরিমের, অপরিচ্ছিন্ন বিরাট বিশ্বরূপ 
দেখিবার জন্ত অনধিকারা আমাদের প্ররাসের প্রয়োজন নাই । তাহার 
কথা আর এখানে উল্লেখেরও আবণ্তক নাই। 

গীতাব্যাখ্যা ।-_-ন্থতরাং আমপা আমাদের এই পর্রচ্ছি্ন জ্ঞানে 
ধারপাষোগ্য গীতার অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিব মাত্র। শ্রন্ধাযুক্ত হইয়া 
পাতা শ্রবণ পুর্বক 'মনন' দবার। আমাদের এই মলিন চিত্তে তাহার অর্থ 
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যতদূর প্রতিভাত হয়, তাহাই বুঝিতে কেবল চেষ্টা করিব। আমাদের 

এই সান্ত সীমাবন্ধ পরিস্থিন্ন জ্ঞানে ধারণাযোগ্ায গীতার্থ বুঝাইবার জন্ত 

শঙ্করাচাণ্য গ্রভৃতি মনীধিগণ ষে ভাষ্য করিন্নাছেন, গীতাথ মননের জগ্ত 

তাহাই আমাদের প্রধান অবলন্থন'। গীতার্থ মনন ব| ভাবনা করিতে 
হইলে, সেই সকল ভাষ্যই আমাদের গ্রধান সহায়। মেই সকল ভাষ্য 

"গু টাকা অবধস্বন করিয়া গীতার অর্থ যেরূপে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি, 
এক অর্থে এই গীতাব্যাখ্য। সেই চেষ্টার ফল। কিন্ত কেবল এই 

সকল 'ভাষয ও টাক1 অবলম্বনেই এই ব্যাখ্যা লিখিত হয় নাই। গীতা 

বুঝিধার জন্ত যে প্রযত্ব করিয়াছি, তাহা এহলে বলিবার কোন প্রয়োর্জন 

নাই। শঙ্করাচধধ্য প্রতি বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণের ভাষা ও টীকা 

সনাপোচনা করিয়া কিরূপে সঙ্গত অর্থ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি, 
তাহাই এস্কলে উল্লেখ করিব মাত্র । 

গীতাব্যাখ্যায় মুলসুত্র ।-_ পুর্ব বলিয়াি যে, শঙ্করাচা্ধ্য প্রতি 

বিভিন্ন ভাষাকারগণ খিভিন্নাবে মূলস্থর অবলম্বন করিয়া গীতাগ বিভিন্ন 
কপ অর্থ করিয়াছেন। ঠাঠাতে গীঠার্থজিজ্ঞান্বর পক্ষে গার অর্থ 
বুৰিতে অনেক স্থলে মক গোলযোগ হগ। গীতার প্ররত মুলত পৃ" 

রূপে ধরিতে না পারলে, গীঠার অর্থ বুঝিতে পাগা যায় না। গীতা 

বাথা। সগ্বন্ধে বিচিন্ন বাখা'কারগণ বিভিন্নভাবে মুলসথত্র অবলম্বন করায়, 

গীতার্থ-জিল্ঞানু সেহ মুলত সহজে দূতধপে ধরিতে পাদ্জেন না, এবং 

প্রত মৃলহ্থাত্রের অর্থ কিঃ তাহাও স্থির ণরিতে পারেন না। 

আমর। এই বাপার সেহঠ গোলযোগ মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছি, 

এবং এই মূল স্থত্র (ক ভাবে অবধস্থন কারলে গীহার সর্বএ সজও অর্থ 

হয়, ফোথাও বিরোন থকে লা, আস্তন্ত সর্বত্র সামঞ্রহ্া হয় তাহা অঠ- 

সন্ধান করিতে চেষ্টা করুযাছে। এই মূপন্থত্র বুঝিতে তলে, শঙ্কগাচাধা- 

প্রমুখ বিভির ব্যাথাকারগণ যে বিহ্লিম্নভাবে এই মুলস্থতর অবলগ্ব“ল 

গু 
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শবীতা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা প্রথমে সংক্ষেপে বুঝিতে হইবে । ব্যাখ্া।কার- 

গণের বিভিন্ন মত সমালোচন1 করিয়া, গীতা হইতে আমর! সেই সৃলমথগর 
কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছি, তাহাও এস্ধলে বুঝিতে হইবে, এবং এই 
ব্যাখ্যায় যে ভাবে সেই মূলনত্র অবলম্িত হইয়াছে ও তাহা দ্বারা বিভিন্ন 
ব্যাখাকারগণের অঙ্গীকৃত মুপনুত্রের বিভিন্ন অর্থ কিরূপে সামঞ্জশ্ত করা 

হইয়াছে, তাহাও দেখিতে হইবে। | 
আমরা পুর্বে বলিয়াছি যে, গীতা মোক্ষশান্ত্র-পরাবিস্তারূপিণী । 

গীতা সর্বামোক্ষশন্ত্রমধ্যে শ্রে্ঠ। শঙ্করাচাধ্য গীতাভাষ্যের উপক্রমণিকায় 
বলিয়ছেন যে, সংক্ষেপে এই গীতাশান্ত্রের প্রয়োজন “'পরং নিঃশ্রেয়সং 

সহেতুকম্ত সংসারশ্ত অত্যন্তোপরমলক্ষণম্।” নেই নিঃশ্রেয়স কি,--যে 

পরমপদ প্রাপ্তিতে সংসারের অতান্ত উপরমরূপ নিঃশ্রেয়ন সিদ্ধি হয়, পরম 

মুক্তি হয়, সেই সংসারাতীত পরমপদ্দ কি, এবং তাহ! প্রাপ্তির 
উপাপ্ কি, তাহাই গীতায় উপদিষ্ট হইয়াছে । অর্থাৎ এই গ্যরমপদতত্ব 

এবং এই পরমপদপ্রাপ্তির উপায়ভূত যোগতত্ব_এই মৃলতত্ব গীতার 
প্রধানতঃ উপদিষ্ট হইয়াছে। এই সুলতত্ব যিনি বে ভাবে বুঝিয়াছেন, 
তদন্ছলারে তিনি গীতা বুৰবর মুলম্থত্র পাইয়াছেন, এবং সেই সুলস্ুতর 
অবলগ্বনেই গীতা ব্যাখ্যা কররয়াছেন। তাহাদের ব্যাখ্যায় মূলনুত্র উক্ত 
মুলতন্বের ধারণা হইতেই পাওয়া! যায়। এইখানেই গীতা বুঝিবার 
মূলসথত্র অনুলদ্ধান করিতে হয়। আমরাও গীতোক্ত উক্ত মৃণতত্ব হইতেই 

গীতার মুলস্ুত্রের অনুসন্ধান করিব। 
গ্বীতায় যে পরমার্থতত্ব উক্ত হইয়াছে, যে ঈশ্বরতবব ও ব্রহ্ধতত্ব উ্ত 

হইয়াছে, তাহ! ছই তত্ব নহে, সে তত্ব একই। তাহাই পরমার্থতঃ 
সংসারাতীত সেই “পরমপদের' তত্ব।, সেই গ্রপঞ্চাতীত বায় 'পরছ- 

তত্বজঞানই সমগ্র গীতার মুপস্ত্র। সেই মুলসুত্র,সেই অভিধের---পরমত্রদ্ধ। 
এই ব্রহ্গতৰ যেব্যাখ্য কার যে ভাবে বতদূর ধারণ। করিয়াছেন, তদনুলারে 
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তিনি গীতাব্যাখ্যা করিয়াছেন। ধারণার প্রভেদ অনুমারে গীতার মৃ-নুত্র 
ব্যাখ্যাকারগণের নিকট ভিন্নক্নপে প্রতিভাত হইয়াছে, এবং গীতা ব্যাখ্যার ও 

গ্রভেদ হইয়াছে। গীত। হইতে এই ব্রক্ষতত্ব ও ঈশ্বর তত্ব বুঝিতে পারিলে, 

গীতার প্রকৃত মূলস্ত্জ পাঁওয়! যান্,--গীতারও প্রকৃত অর্থের আভাল 
পাওয়া যায়। সর্বত্র পরমার্থজ্ঞানের মূলঙ্ুত্র ব্রঙ্গ। শ্রুতি অনুসারে 
সেই এক ব্রহ্ষবিগনেই সর্ববিজ্ঞান লাভ হয়। সেই ব্রক্ষবিজানেই 
সমুদায় প্রতিটিত। সেই ব্রঙ্গই স্থ্ন। শ্রুতিতে আছে, “ম্চনাৎ নুত্র- 
মিত্যাঃ সুতজং নাম পরং পদম্” (ব্রহ্মোপনিষদ্)। “তৎস্ুত্রং ষেন অয়ঞ্চ 

লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্বাণ চতৃঙানি সংদৃধানি ভবস্তি” (বৃহদা- 

রণ্যক,-৩।৭১ )। ঘর্ধনি পরমব্রঙ্গ,। তিনিই পরমেশ্বরের পরম ধাম 

পরম শ্বরূপ। তাহা আমাদের জ্ঞানে অনধগম্য। তিনিই পরমস্থত্র 

পরমাস্মারূপে ঈশ্বররূপে লেই সুত্র আমাদের জ্ঞানগম্য। 

পরমেস্বরই ব্রদ্দের সগুনভাব। পরমেশ্বর ভাবে ব্রহ্ম ই সর্ধ জগতের 

সতর। ভগবান্ বলিয়াছেন,-_ | 

“মরি সর্বমিপং প্রোতং হজে মণিগণ! ইব |” (গীতা, ৭1৭) 

অতএব এই ক্রহ্গরূ্তা সুত্রে বা পরষেশ্বরক্প সুত্রেই সমুদার গীতার্থ 

ওতপ্রোত। তাই বণিয়াছি যে, এই সুত্র প্রন্তরূপে দৃঢ় করির! 

ধরিতে পারিলে, সমুনায় গীতার্থের আভাস পাওয় যায়। দেই সত বি 

আমর! পাই, তবে সেই সুত্র দ্বারা গীতোক সমুদায় তত্ব আমাদের নিকট 
কতকটা প্রতিভাত হইতে পারে। "নস বখা শকুনিঃ হত্রেণ প্রবন্ধে 

দিশং দিশং পতি ধান্তত্রা়তনমলব্.1 বদ্ধনমেবোপাশ্ররতে" (ছা.ন্মাগ্য 

৬৮1২ )-+অর্থাৎ হুত্রবন্ধ পক্ষী যেমন ঘুরিরা ঘুরি শেষে সেই স্থত্রের 

আশ্রয়ে আলির! উপস্থিত হয়, সেইরূপ ধ'দ এই মূল তারা গীতাজ্ঞানকে 

কেহ বন্ধ করিতে পারেন, তবে দীতার প্রতি প্রোকার্থ ও সনন্ত গীতার্থ 

ঘুরিয় ঘুরিয়। শেষে তাছার নিকট আপনিই আদয়! উপাহত ছর। 
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কিন্ত সে সুত্র দৃঢ় ধারণ করিতে কে সমর্থ? পরমব্রদ্ষতব স্বরূপতঃ 
অজ্ঞের। তবে অধ্যাত্মজ্ঞানে নিগুণপ অক্ষর ব্রন্গরূপে তিনি অধিগম্য হন। 

বুদ্ধি নির্মল জ্ঞানস্বরূপ হইলে, অমানিত্বাদি জ্ঞানম্বরূপে ( গীতা ১৩।৭-_ 
১১) প্রতিষ্ঠিত হইলে, তবে অক্ষর ব্রহ্ম স্তরের হন সত্য, তথাপি 

পূর্ণরূপে সে ব্রহ্মতত্ব আমাদের পরিস্থিন্ন জ্ঞানে প্রতিভাত হয় 

না, ভাত! ও জ্ঞেয় সেজ্ঞানে একীভূত হয় না। কাজেই সেই ব্রক্ষ-সথত 
আমরা এ পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে বিভিন্নভাবে ধারণ! করিতে বাধ্য হই, 
এই নিগুপ অধ্বর প্রপঞ্চাতীত অক্ষর ভাবে ব্রহ্ম আমাদের পরিচ্ছিয 

জ্ঞানে সম্পূর্ণ জ্রেয় না হইলেও, ব্রহ্গের সগুণ পরমেশ্বর ভাব আমাদের 
“সমগ্র” জয় হইতে পারে। কিন্তু সমগ্র ঈশ্বরতত্ব সম্বন্ধে বিজ্ঞান- 
সহিত জ্ঞানও সহজে সম্ভব নঠে। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, ঈশ্বরে 

আসক্তমনা হইয়া! ঈশ্বরকে অবলম্বন করিয়া যোগযুক্ত হইলে, তবে সেই 
জ্ঞান লাভ হয়। এই যোগজ দৃষ্টি না থাকায়, আমরা সমস্ত ঈশ্বরত ত্বও 
প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। ঈশ্বরতত্ব সম্বন্ধে বদ পরোক্ষ জ্ঞান লাভ 
করা যায়, সেজ্ঞান অপূর্ণ অস্প্ থাকে । কালেই পরমেশ্বররূপ সুত্রও 
আমর! এই অজ্ঞানজড়িত জ্ঞানে প্রক্কতরূপে ধরিতে পারি না,._-ধরিলেও 
সে স্তর আমর! বিভিন্নভাবে গ্রহণ করিয়া থাকি | তাই বলিয়াছি যে, 
গীতার এই মুলনুত্র প্রকৃত অর্থে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিতে কে সমর্থ? 
সে যাহা হউক, এই মৃল্ত্র কি ভাবে কোন্ ব্যাখ্যাকার গ্রহণ করিয়! 
গীতার্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমর! এক্ষণে অতি সংক্ষেপে বুঝিতে 
চেষ্ট। করিব। 

শাঙ্করতাষ্যের শ্রেষ্ঠত্ব ।- _গীতার সমুদায় ভাষ্য ও টাকার মধ্যে 
শাঞ্করভাষ্যই প্রধান। তাহার ভাষ্য সমুদায় গীতাভাষ্য ও টীকার 
শীর্বস্থানীয়। আমাদের দেশে জ্ঞানের অবতার শ্রীশঙ্করাচার্যয শঙ্করের 
অবতার বলিয়া! পুজিত। তাহার জীবণী-_অলোকি ক রহন্তময়। হখন 
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বৌন্ধধর্পের অধঃপতনের সহিত আমাদের দেশে ধর্থের রানি ও অধর্পোর 

ভতু/থান হইয়াছিল, তখন তিনি সনাতন ধর্দের পুনঃ স্থাপন জন্ত অবতীণ 

হইয়াছিলেন। তিনি বাল্যকালেই মন্গযাসা শ্রমে প্রবেশ করেন। তিনি 

অল্প বয়সেই সর্বশান্তে পারদর্শী গুন। যাহা হউক, তাঁহার জীবনী 

এ স্থলে আলোচ্য নহে। তাহার কর্ণ অলৌকিক । আমরা তাহাই 

সংক্ষেপে উল্লেখ করিব মাত্র। 

গীশঙ্করাচাধ্য অল্প বয়সেই সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া শান্ত্রাধযাপন!- 

কর্মে প্রবৃত্ত হন। তাহার শিষ্গণকে এরূপ আশ্চর্যা শিক্ষা দেন 

যে, ঠাহাদের অনেকেহ সর্বশান্ত্রে পারদর্শী হইয়াছিলেন। তাছার 

সার এরূপ আচার্য আর আমর! দেখিতে পাই না। তিনি উপনিষদ, 

গীতা ও বেদান্তদশন--এই তিন মোক্ষশান্ত্রের বিস্তৃত ভাষা প্রণয়ন 

করেন। সে ভাষোর তুলনা নাই। তান ভারতের এক প্রান্ত হইতে 
অপর প্রান্ত পর্যান্ত সর্বত্র পধ্যটন করিয়। মোক্ষধর্ম প্রচার করেন। 

ংসারমুক্তি প্রাথিগণের জন্ত শ্রেয়োমার্গানুসরণের সাহায্য কল্পে তিনি 

সন্ন্যাপি-সম্প্রণায় প্রবন্িত করেন, এবং ভারতের চারিদিকে “মঠ' সংস্থাপন 

করেন। আজি পর্যন্ত ভারতে যত মন্নযাসি-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত আছে, 

এক অর্থে সে সমুদয়ই ভশঙ্করাচার্যের প্রধঠিত। আছ পর্য্যন্ত শতকর। 

পঁচান্তর জন সন্ন্যাপী, তাহার প্রতিষ্ঠিত দশনামী সন্গ্যাসি-সম্প্রদায়ের কোন 

না! কোন সম্প্রদায়ভুক্ক। শ্রীচৈতন্তদেবের গুরুও এই ম্প্রদায়নুজ 

ছিলেন। শ্রীশঙ্করের প্রভাবেই আজি পর্য্যন্ত আমাদের দেশে মোক্ষ" 

মার্গ প্রবর্তিত আছে। তাহার এই সকল অলৌকিক কম্মের কোন 

দেশে কোন কাণে হুলনা মিলেনা। শ্ীশগ্কর বিশ বংসর বয়সেই 

গেহত্যাগ করিয়াছেন। এই অল্পবয়দে কিরূপে তিনি এইরূপ অদ্ভূত 

কর্ম করিয়াছিলেন, তাহ! আমরা ধারপা করিতেও পারিনা । এই 

সর্ধজ্ঞানসিদ্ধ মহাপুরুষ লোকহিতার্থ-_ লোককে শ্রেয়ে|মার্গে প্রতিষ্ঠিত 
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করিবার জন্ত যে নিষ্ক।ম কর্ণের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, বলিয়াছি ত, 
তাহার তুলনা! মিলে না, তাহ! সাধারণ মানবের পক্ষে অদাধ্য। আমাদের 

দেশে জ্ঞানের অবতার শ্রীশঙ্কর যে সর্বত্র পুজ্য, তাহার কারণ আমর! 
ইহ! হইতে বুঝিতে পারি। | 

শ্রীশক্কর যে কেবল আমাদের দেশে সর্ধপুজা, তাহা নহে। তাহার 

অসাধারণ পাণ্ডিত্য, তাহার অদ্ভুত বিচার-শক্তি, অতি বড় প্রতিপক্ষ, 

পণ্ডিতের মত খণ্ডবিখণ্ড করিয়! স্বমত দৃঢ় ভিত্তিতে সংস্থাপনের অদ্ভুত 

ক্ষমতা-_পাশ্চাত্য পণ্ততগণও স্বীকার করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ জর্ম্দাণ 
পণ্ডিত পল, ডুসেন তাহার 15119500779, 0১5 ৬5৪17 প্রবন্ধে 

ৰলিয়াছেন। 
প581)1091225 0017017161009095--160821 01120000150 

28010162100, 

পণ্ডিত মোক্ষমুলরও বলিয়াছেন,_ 
41300] [0809৮ ৮/21 700 01026 1015 (35708271555) 50916, 

01)01121) 10001717016 10006 055 5016 ০01 জা] 010171805 0901 15 

0190016 €0 10110, ৪110 160011763 (1)6 58177061011 01 2660 

06005 ৬/1)101) ৬৩ 108৮6 0০ 7560%/ 01) 01) 17070 21£৬- 

[71605 01 4১115601016 210 1817৮৮৬6021 12101195001), 00, 62, 

পণ্ডিত মোক্ষমূলর অগ্য স্থলে বলিয়াছেন, 

346 /1)112 1 070 019910151)805 05656 21005 €65565 

4 0901) 56612) 071০0৮17046 26 12021082219 0065 15 
38601/7705 ৬0৮61 €02০61)07 ৮10 ৮017061101 090161)06 

2190 11056170010, 1006 901000) 001000555 19110105 0019020 

11 01 00617 25 01691019 1919011)6 046 2100 2. 87951617০01 [01)1- 

1050101)5 ৮5 57060 ০৬ 01 খে) 016750 109001315, ১41)101 

19190 01717 [9০15০01/ ০০1১6151004 0166 0199৫ 900 01500 

ঠ 1070566৮670 13০012৮ 06 000৮086, 11015117616 810. 
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08119500017, 6010 076 129 ০ 50190 6০ 019 0993 ০ 
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পণ্ডিত মোক্ষমূলর অন্তস্থানে বলিয়াছেন, -__ 
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শাঞ্করভাষো মতভেদ ।-এই সকল কগাই গীতার শঙ্করাচার্ধা- 

রূত ভাষা সম্বন্ধেও প্রযোজ্য । যাহা হউক, আমরা বলিতে পারি বে, শঙ্ক- 

রের এই অদ্ভুত পাণ্ডিতা, এই জআনগরিমা, এই একনিষ্ঠত্ব--সর্ববাদি- 

লঙ্ঘত। তিনি জ্রানের হিমালয়। তাহার সন্পুথে গীড়াইলে ক্ষুদ্র 

আমর! সন্্রমে অবনত-মস্তক হই, কুষ্ঠিত সম্কুচিত হই। তাহার বিরুদ্ধে 

কোন যুক্তি তর্ক করিবার সাহস থাকে না। তিনি গীতার মুগনুর ষে 
ভাবে গ্রহণ করিয়া সমগ্র গীতা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, দে ব্যাপ্্যায় কোন 

বিরোধ নাই, সর্কত্র তাহার সঙ্গতি আছে। তবেতিনিসেই সূলনুত্র 

ষে ভাবে শ্বতঃলিঙ্গ রূপে গরছণ করিয়াছেন, সেখানে মততেদ থাকিতে 

পারে। কেন থাকিতে পারে, পূর্বেই তাহার আতাল দিয়াছি। মাহ 
ঘত বড় পণ্ডিত হউন, যত বড় «জ্ঞানী হউন, ত্রাহার জ্ঞান অপরিচ্ছিয় 

হইতে পারে না| এজন্ত কোন মানুষ ব্রহ্ষতত্ব পূর্ণয়পে ধারণ! করিতে 
পারে ন|। বে যেভাবে সেই ত্রঙ্ধতৰ দেখিতে পার; লে সেইভাব মাত্র 
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গ্রহণ করিতে পারে। বপিয়াছি ত, সে তব যুক্তিতর্কের ব্ষিয়ীভূত নহে, 
প্রত্যক্ষ বা প্রত্যক্ষমূল্ক অন্গমান গ্রমাণগম্য নহে) তাহা অপ্রমেয়, 

অবাঁচা অনির্দেত্ত। এজন্ত যিনি যুক্তি দারা ব্রঙ্গতত্ব স্থাপন করিতে প্রয়াস 
পাইয়াছেন, তাঁহার যুক্তি তই গভীর-_যতই গ্তায়সঙ্গত হউক, তাহার, 
বিরোধী যুক্তি (4১065076515 ) সম্ভব । তবে শঙ্করের যুক্তি যেস্থলে: 
শাস্ত্রমূলক, ও শাস্ত্রের সন্থরের উপর প্রতিষ্ঠিত, পেস্থলে সেরূপ বিরোধী 

যুক্তি ঝড় থাকিতে পারে না) তথাপি সেষুক্তি সম্বদেও মতভেদ দেখিতে 
পাওয়। যায়। শ্রীশঙ্কর যেভাবে শান্ত সমন্বয় করিয়াছেন, অপরে অন্যভাবে ও 

তাহার সমন্বয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যাহার যোগদৃষ্ট যতদুর উন্মিষিত 
তিনি ততদূর গ্েখিতে পান, এবং [তিনি এই শ্াস্ত্র-সমন্থয়ে ততদুর সমর্থ 
হন। শ্রীশঙ্কর অনেকস্থলে এই যোগদৃষ্টি অপেক্ষা, অন্ত প্রমাণের উপর 
অধিক নির্ভর করিয়াছেন। এজন্ত সেপ্রমাণ ও তদবলম্িত সুলন্ুতর 
সম্বন্ধে তাহার যে ধারণা বা সিদ্ধান্ত, তাহা থণ্ডিত হইতে পারে। 

অর্থাৎ তিনি যেভাবে সেই মুল সুত্র গ্রহণ করিয়াছেন, অপরে আপনার 
জান ও বিশ্বাস মত সে সুলহুত্র অন্তভাবে দেখিতে পারে। যাহ! শ্রীশন্কর 
স্বতঃসিদ্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা অপরে ০ভাবে গ্রহণ করিতে 
পার়ে। কেননা সেম্বতঃসিদ্ধ সতা, শান্ত্রপ্রমাণমূলক, জ্ঞান প্রমাণ- 

স্লক,_-তাছা প্রকৃত যোগজ প্রত্যক্ষমূলক বলাবায়না। 

এইজস্ক যাহার! শ্রশঙ্করের অহ্থব্তী, তাহারাও অনেক স্থলে শঙ্করের 

মতের অনুসরণ করিতে পারেন নাই। মধুনু্গন সরন্বতী যেখানে ভিন্ন 

অর্থ করিয়াছেন, সেখানে প্রায়ই সন্ত্রমের সহিত বলিয়াছেন “মে ন অত্র 

ভাষাকারেণ তুল্যতা গুঞ্জায়াঃ কিং হু হেয়ৈকভুলাবোধেহপি তুল্যত1।” 
(৬১৪ শ্লোকের ব্যাখ্যা! ) কিন্ত কেনি কোনম্থলে তিনিসেন্গঈপ সংহত 

হইতে পারেন নাই। ষষ্ঠ অধ্যায়ের বিংশ গ্লোকের ব্যাথায় শঙ্কর 
“যকতর শখের অর্থ করিয়াছেন,--“যশ্মিন কালে । মধুগ্ছদন বলিয়াছেন, 
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“ত্র কাল ইতি তু ব্যাধ্যানম্ অসাধু তচ্ছন্দানয়াৎ।” ন্থতরাং মধুহদন 

শঙ্কয়ের এ ব্যাথ্যাকে “অসাধু” পর্য্যস্ত বলিতে সাহস করিয়াছেন। যাউক, 

সে কথার এস্থলে প্রয়োজন নাই। অন্ত কোন ব্যাখ্যাকার যে সর্বত্র 

শঙ্করের অনুবর্তী হইতে পারেন নাই, তাহার কারপ আমরা পূর্বে নির্দেশ 

করিয়াছি । 

শাগ্করভাষ্যের বিশেষত্ব ।_ সে যাঁভ হউক, শঙ্করের ব্যাধ্যার 

হায় সর্বাবয় ব-সম্পন্ন ব্যাখ্যা! গীতার আর নাই।* অন্য কোন ব্যাখ্যায় 

এপ প্রাঞ্জল এ বিশদ যুক্তিতর্ক দ্বারা পর-মত খণ্ডিত ও ন্ব-মত স্থাপিত 

হয় নাই। এরূপ ভাবে অন্ত কোন ব্যাধ্যাকার নিঞ্মত স্থাপনের জন্ত 

গ্রবত্ব করেন নাই। অন্ত ব্যাখ্যাকারগণ প্রায়ই শান্ত্রগমাপের উপর 

নির্ভর করিয় শঙ্করের মত গুন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহারা 

অন্ত যুক্তি বা তর্কের বড় অবতারণা করেন নাই। শঙ্কর গীতাভাষ্যে 

উপক্রমণিকায় বলিয়াছেন,-'ণযতস্তপর্থবিজ্ঞানেন সমস্ত পুক্রযার্থসিদ্ধিঃ 

অতন্তন্থিবরণে যর; ক্রিয়তে ময়া1, প্রীশঙ্কর অলৌকিক প্রতিভাবলে 

বুঝিয়াছিলেন যে, গীতার অর্থবিজ্ঞন দ্বারা সমস্ত পুরুযার্থসিদ্ধি হয়। 

এজন্ত ভিনি সেই গীতার্থ বিবরণে যর করিয়াছেন। তিনি গীতার্থ-বিজ্ঞান 

' অন্ত বিবেক তঃ যত্ব করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি নিজেই বলিক্সাছেন যে, 

সে' বিবরণ সংক্ষেপ। “অহং বিবেকতোহরথনপ্রাব1াথং সংক্ষেপত্ডে 

বিধরপং করিষ্যামি |, 

অত এব শান্করতাষ্যও সংক্ষেপ। এজন্য তারার টাক গ্রধোজন 

হইয়াছিল এবং তাহার শিষ্য আনন্দগির তাহার বিস্তৃত টীকা লিখিয়া- 

ছিলেন। কিন্ত তাহাতে নীতার্থ উপযুক্তরূপে বিবৃঠ হুয় নাই। 
ক রর 

শপ ৮ শি শি পিপিপি শাকির 
শীশিীগা সি এ 

* »পদ্চ্ছেদঃ পদ্দার্থোকিবিগ্রহবাক্যযোজন|। 

আক্ষেপন্ত সঙ্গাধাৰং ব্যাখ্যানং পঞ্লক্ষপনূ।" 



৪1৭০ ভ্রীমদ্ভগবদগীতা। 

আমর! এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলিতে পারি যে, গীতায় এক একটি তত্ব 
এরূপ সুত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে যে, তাহার অতি বিস্তৃত ব্যাথা 
ৰাতীত আদৌ, বোধগম্য হয় না। যদি গীতার এক একটি তত্ব 
যুঝাইবার জন্ত এক একখানি শ্বতত্ত্র গ্রন্থ শঙ্করের ন্যায় তত্বদর্শী 

পণ্ডিত লিখিতেন, তাহা হইলে হয়ত গীতার্থবোধ অপেক্ষাকৃত সহস্ে 
হইত। আমর! ইহার দৃটান্তত্বরূপ বলিতে পারি যে, প্রসিদ্ধ জর্ম্মা 
পণ্ডিত পল্ড়ুসেন্ তাহার [51010761005 01 10669119515 নামক দর্শন 

গ্রন্থের প্রথমে গীতার-_ 

“পমং সর্বেধু ভৃতেষু তিষটস্তং পরমেশ্বরম্। 
বিনশাৎশ্ববিনস্স্তং যঃ পশ্ঠতি স পশ্ঠতি ॥ 

সমং পশুন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্। 

ন হিনস্তাত্মনাত্বানং ততো! যাতি পরাং গতিম্ ॥ 

(গীতা ১১।২৭-২৮ )1 

এই ছুই শ্লোক উদ্ভূত করিয়! বলিয়াছেন যে, তাহার উক্ত পুস্তকের 
সমুদ্বায়ই এই ছই শ্লোকের অর্থবিস্ৃতি মাত্র। প্রসিদ্ধ জর্খমাণ পণ্ডিত 

সপেনহর্ তাহার লিখিত বিস্তৃত তিন ভাগে সম্পূর্ণ *৬/০৭1এ ৪5 ৬/111 

20 1৩৪ নামক পুস্তকেও এ্ীৰূপ গীতার শ্লোক ও শ্রুতির 'তত্বমসি” 

মহাবাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, তাহার পুস্তক ইহারই কম্তক 
সম্প্রসারণ মাত্র। আমরা এস্বলে আরও উল্লেখ করিতে পারি যে, 

সুক্রব্ূপে উক্ত গীতার অনেক তন, জর্দা পণ্ডিত সেলিং, ফিতে, হেগেল, 

প্রভৃতি বিস্তৃত পুস্তক লিখিয়া বাখা। করিতে চেষ্ট। করিয়াছেন। তথাপি 

সে সকল তত্ব অতি হূর্বোধ্য রহিয়া গিয়াছে। 

অতএব শ্রীশঙ্কর তাহার বিসৃর্ত ব্যাখ্যাকেও যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ 

বলিয়াছেন, তাহ! আমরা বুঝতে পারি। এস্থলে প্রসঙ্গ ক্রমে বলা যাইতে 

পায়ে যে, আমাদের এই ব্যাধ্যা আপাততঃ বিস্তৃত বোধ হইলেও, ইহ 
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সংক্ষিণ্ত। বাহার প্রাচীন ও আধুনিক দর্শনশান্ত্রের বিবৃত মূল তত্ব 
সকল আয়ত্ত করিয়াছেন, তাহাদের উদ্দেশেই এ ব্যাখা! লিখিত। এজন 

নীতায় সেই সকল ছূর্বোধ্য দার্শনিক তত্ব কোথাও বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত 

হ্য় নাই, তাহার আভাস দেওয়া হইয়াছে মাত্র। 
যাহা হউক) এ অবান্তর কথা এন্থলে বলিবার প্রয়োজন নাই। 

এস্লে যাহা বল! হইল, তাহ! হইতে এই ছর্বিজেয়ার্থ গীতায় শান্কর- 
ভাব্যই যে শ্রেষ্ঠ অথচ সংক্ষিপ্ত, তাহ! বুঝিতে পারা যাইবে। 

শাঙ্করভাষ্যোপক্রমণিকা ।- এক্ষণে শাঙ্কর-ভাব্ে গীতার মুলনুত্র 
যে ভাবে গৃহীত হইয়াছে, তাহা! অতি সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্ট1! করিব। 

ইহার জন্ত শঙ্করের গীতাভাধোর উপক্রমণিক! প্রথম বুঝতে হইবে। শক্কর 

এই উপক্রমণিকায় মঙ্গলাচরণে নারার়ণকে স্মরণ করিতেছেন,-- 

“গু নারার়ণঃ পরোহবাক্তাদগুমব্যক্রসম্তবম। 

অও্তান্তত্বিমে লোক!ঃ প্ৃদ্বীপা চ মেদিনী ॥” 

তাহার পর শঙ্কর বলিয়াছেন,__ 

“সেই তগবান্ নারায়ণ (অব্য হইতে ) এ£ জগত স্যটটি করিয়া 
তাহার খ্বিতির অভিপ্রায়ে মরীচি প্রতৃতি গ্রজাপাতগণকে সৃষ্টি 

'করিয়। তাহাদিগকে বেদোক্ত প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম গ্রহণ করান। দনস্তর 

সনক-সননদনাদি অন্ত মকলকে উৎপাদন করিয়া! তাহাদিগকে আন. 

বৈরাগ্য-লক্ষণ নিবৃত্তি ধর্ম গ্রহণ করান। ৮ 

“বেদোক্ত ধন্নম দ্বিবিধ--প্রবৃত্তিলক্ষণ ও নিবৃত্তিলক্ষণ। এই উভয়ের 

মধ্যে একটি ( প্রবুত্তিলক্ষণ ধর্ঘদ ) জগতের স্থিতি-কারপ। যাহ! গ্রাণিগণের 
সাক্ষাৎ অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেরসের হেতু, তাছা ধর্ম ( বৈশেহিক দর্শন )। 

তাহ! ব্রাঙ্মণাদি বর্ণৰার! ও বিস্তিষ্গ আশ্রদীর দ্বারা শ্রেকঃপ্রাপ্থির জন 
অনুষ্ঠেয় । দীর্ঘকালবশে সেই ধর্্ানথঠান কাকিগণের কাম (বিষয়ভোগ 

বাসনা )ছ্বারা বিবেকবিজ্ঞান অভিভূত হওয়াতে, অধর্েন প্রর্ধি ও ধর্ম 
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অধর্থের দ্বার অভিভূত হইয়াছিল । তাহাতে সেই আদি কর্তা নারায়ণ খ্য বিষুঃ, জগতের স্থিতি ও পরিপালনের অভিপ্রায় এবং ব্রহ্ম (বাবেদ) ও 
রাহ্মণত্ব রক্ষার জন্ত অংশরপে বন্থুদেব হইতে দেবকী-গর্ভে জন্মগ্রহণ 
করেন। আাঙ্গণত্ব রক্ষণেই বৈদিক-ধন্দ রক্ষিত হয়। কেননা, বর্ণাশ্রধভেদে বিবিধ ধর্ম তাহারই অধীন । জ্ঞান-শবধ্য-শক্তি-বল-বীধ্য-তেজ হারা 
সদা সম্পন্ন সেই ভগবান্ স্বীক্ ত্রিগুণাত্মিক বৈষ্ণৰী মায়া-_মূল প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া, অজ অব্যয় সর্বভূতের ঈশ্বর নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুকত-স্বভাব হইয়াও, লোকা নুগ্রহ জন্ত শ্বীর মায়া দ্বারা দেহবান্ ও জাত মহুষোর ন্তায়, 
লক্ষিত হইয়! থাকেন। তাহার স্বপ্রয়োঞ্গন না থাকিলেও, জীবগণকে 
অনুগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে, শোকমোহরূপ মহাসাগরে নিমগ্ন অজ্জুনকে এই বৈদিক ধর্ণন্বর় উপদেশ দিয়াছিলেন। অধিক গুণশালী. ব্যক্ি যে ধর্শা গ্রহণ করিয়া অন্ষ্ঠান করেন, তাহাই লোকমধ্যে সম্পূর্ণভাবে 
প্রচারিত হয়। ( অজ্জুন সত্বগুণে শ্রেটঠ দৈবীসম্পদূযুক্ত আদর্শ পুরুষ, তাই ভগনান্ অঞ্জদুনক্েই এ ধর্দ্টের উপদেশ দিয়াছিলেন )। 

“সেই ধর্ম ভগবান্ যেন্ূপ উপদেশ দিয়াছিলেন, সর্বজ্ঞ ভগবান্ বেদব্যাস গীতাথা সপ্পুশত প্লোকে তাহ! উপনিবন্ধ করিয়াছেন ।* 
অঙএব এই গীতাশাস্ত্র সমস্ত বেদার্থপারসংগ্রহভূত। * * * * “সেই এই গীতাশান্ত্বের সংক্ষেপতঃ প্রয়োজন-_ সহেতুক সংসারের অত্যন্ত উপরম-লক্ষণ পরম নিঃশ্রেয়স। তাহা সর্বাকর্ম সন্ন্যাদপুর্্বক আত্মভ্ঞাননিষ্ঠারূপ ধর হইতে সিন্ধ হয়। গেই এই গীতার্থ ধর উদ্দেশ করিয়া! ভগবান্ অনুগীতাতে বপিয়াছেন,_ 

সহি ধর্মঃ সুপর্ধযাপ্তো বঙ্গণঃ পদবেদনে |” 
ভগবাম্ অন্গীতাতে অন্তত্র বলিয়াছেন,__ 

“নৈব ধর্থী ন চাধর্মী ন চৈব হি গুভান্ুতী। 
বঃ জ্কাদেকাসনে লীনম্ত,ষ্বীং কিকিদচিত্তয়ন্ 8১০, 
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“অনুগীতাতে তগবান্ আরও বলিয়াছেন,_-জ্ঞান সঙ্্যাপলক্ষণ +, 

এই গীতাতেও শেষে ভগবান্ অশ্দ্ুনকে বলিয়াছেন,-- 
“সর্বধন্্ান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্র্থ।” 

“অভুাদয়ার্থও যে বর্ণ ও আশ্রম উদ্দেশপূর্ব্বক প্রবৃ্তিলক্ষণ ধর্ম 
বেদে বিহিত হইয়াছে, তাহা দেবাদিস্থান প্রাপ্তির হেতুত্ৃত হইলেও, 
ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হইলে এবং ফলাতিসপ্ষিকজ্জিত হইলে। 

সন্বপুদ্ধির কারণ হয় । আর সব্বশুদ্ধ হইলে, তাহাতে জ্ঞ।ননিষ্ঠা-যোগাতা- 

প্রাপি হয়। এইজ্ঞান-নিষ্ঠার যোগ্যতা প্রাপ্থি দ্বারা! তাহা জানোৎপন্থির 

হেতু হয়, -এবং সেই কারণ তাহা নিঃশ্রেয়দ লাভের হেতু হয়। ইহা 
প্রতিপন্ন হইতেছে । এইরূপ অর্থ লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে, 

“ক্র্গণ্যাধার় কম্্বাণি যগওচিত্ত! জিতোন্দ্রিরাঃ | 

যোগিনঃ কু্ম কুর্বাস্থি সঙ্গং ত)ক্তা তু দধয়ে ॥” 

“এই ছুই প্রকার ধন্মন, নিঃশ্রয্নস বাঁ পরমমোক্ষার্থ প্রয়োজন এবং গরমার্থ- 

তব বান্থপেবাখ্য পররদ্ধ--এই অভিধেয় বা গ্রঠিপাগ্ত 5৭ গীহাশান্ে 

বিশেষভাবে অভিব্যঞ্জিত হইয়াছে । হহাহ গ্রয়োজনসপ্ধদ্ধ ও অভিধেয়- 

বিশিই গীতাশান্ত্র | ,ইহার অর্থ-বিজ্ঞান দ্বার! সমুদায় পুযাথ'স্গি য়), 

এইরূপে গীতাঁভাষ্যের উপক্রমণিকায় গাতার প্রতিণাস্ত বিষয়, গ্য়ো- 

জন সম্বন্ধ ও অভিধেয় সংক্ষেপে উক্ত হইয়ছে। বাস্থদেবাখা পরমত্রঙ্গ 
ইছার অভিধেয়। কেনন!, তাহাই পরমমোক্ষপদ | সেট পরমপদ 

প্রাপ্ধিতেই পরম ব! অত্যন্ত পুকষাথনূপ মোক্ষ বা পরম নিঃপেয়ল দিচ্ছি 

হয়। এই নিঃশ্রেয়স সিদ্ধিই গীতাশান্ত্রের প্রয়োজন । এই পরমপদ- 

প্রাপ্তি্ূপ নিঃশ্রেরস লিদ্ধির উপায়--নিবৃন্তিধর্থবের অনরষ্ঠ'ন, এবং 

গীতোক্ত উপায়ে প্রবৃত্থিধর্ম্ের অহুষ্ঠান। নিঃশ্রেয়স লাত জগ এই উভঃ 

রূপ ধর্ের সম্বন্ধ আছে বলিয়া এই প্রবতিধর্ ও নিবৃত্তিধন্ম গাঠার 

প্রতিপাড বিষয়। & 
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এ পর্যন্ত বিশেষ মতভেদ নাই। গীতার এই বিষয় প্রয়োজন 

সম্থদ্ধ ও অভিধেয়--সকল ব্যাখ্যাকারই স্বীকার করিয়াছেন। কিন্ত 

প্রবৃত্তি ধর্ম ও নিবৃত্তি ধর্মের লক্ষণ কি, প্রয়োজন কি, এই নিঃশ্রেয়স বা 
মোক্ষের স্বরূপ কি, ও অভিধেয় বাস্থদেবাথা পরমব্রঙ্ছের স্বরূপ বি 

সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। | 

প্রবৃত্তি ধর্্প ও নিবৃত্তি ধর্ম উভয়ই বেদবিছিত। গিরি বলিয়াছেন, 

. যাগদানাদি প্রবৃত্িসাধা ধঙ্ম। আর নিবৃত্তি ধর্দ-_জ্ঞান এমদমাদি; 

আত্মতত্ব-প্লকাশক জ্ঞান। বিবেক-বৈরাঁগ্যের আতিশয্যে তাহা! সিদ্ধি 
হয়। গ্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম-_সকামভাবে অন্থঠিত হইলে, স্বর্গ(দি-ভোগ- 

কামনায় আচরিত হইলে, তাহা অভুদয়ের কারণ হইতে পারে, 

কিন্তু তাহ! নিঃশ্রেরস বা মুক্তির কারণ হয় না। তাহা গীতার 'প্রতিপাস্ 

বিষয় নহে। যে যাগদানার্দি বর্ণাশ্রমবিহিত কর্্দ নিষ্কামভাবে 

সর্ধফলাভিসন্ধিরহিত হইয়া ঈশ্বরার্থ অনুষ্টিত হয়, তাহ! প্রতি ধর্ম 

হইলেও চিত্তশুদ্ধি দ্বার! নিঃশ্রের়স প্রাপ্তির হেতু হয়। এজন্ড তাহা 

গীতায় নিবৃত্তি ধর্মের সহিত উপদি্ট হইয়াছে । এইরূপে শঙ্করের মতে 

মোক্ষের.উপায়ভূত প্রবৃত্তি-লক্ষণ নিষফাম কর্মযোগ. এবং নিবৃত্তিলক্ষণ 

জান ব1 কর্মসন্ন্যাসযোগ গীতার 'প্রতিপাস্ত বিষয়, শঙ্করাচার্ন্য ভক্তিষোগের .. 

উল্লেখ করেন নাই। তাহ প্রবৃত্তিধর্দ কি নিবৃত্তিধন্ম কিছু বলেন নাই । 

ভবে তাঁহার ইঙ্গিত হইতে বুঝা যায় যে ভক্তিযোগ নিবৃত্তিধর্ধের 

অন্তর্গত,--তাহা বেদোক্ত উপাসনার অন্তর্গত । যাহা! হউক গীতার 

প্রতিপাণ্ত বিষয়, কম্ম, ভক্তি এবং জ্ঞান ও তাহাদের মধো পরস্পরের সম্বন্ধ 

ও প্রীধান্ত বিষয়ে মতভেদ আছে। এস্লে শব্করাচার্য যাহা বলিয়াছেন, 
তাহা! হইতে জানা বার যে, প্রবৃতিধর্শের অন্তর্গত নিফাম কর্দযোগ গৌণ- 
ভাবে সত্বগ্াদ্ধর ছ্বাগ1 জ্ঞানলাভের যেগাতা-প্রাপক বলিয়া তাহ! নিয়াধি- 

কারীর অঠঠের, আর নবৃদ্ধিলক্ষণ জ্ঞানযোগ মুখাভাবে নিঃব্রেরপ-সিছ্ির 
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উপায় বলিয়!, তাহ! উচ্চাধিকারীর অনুষেম়্। শঙ্কর গীতার সর্বত্র এই 

মত স্থ'পন করিতে, এবং এই মতাঞ্জসারে গীতা ব্যাখ্যা করিতে প্রত 

করিয়াছেন। ইহ! পরে বিবৃত হইবে। 

এইবূপে গীতার ষে প্রয়োজন--নিঃশ্রেয়, তাহার স্বরূপ ব! লক্ষণ 
এন্থলে শঙ্করাচার্গা ইঙ্গিতে ও বুঝ'ন নাই। শঙ্কর অদ্বৈতনাদী। আক্ৈত- 
বাদ অনুসারে জীবে ও ব্রচ্ষে ভেদ নাই। ব্রদ্ধ পরমার্থ5ঃ নিগুণপ। সেই 

নিগুণ ব্রহ্গস্বূপ প্রাপ্তিতেই জীবের নিঃশ্রেয়স-সিন্ধি হয় । ইহাই শঙ্করের 

অভিমত। দ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অনুসারে-__-জীবত্রদ্ধে ভেদবাদ 

বা ভেদাভেদ অনুসারে, নিঃশ্রেরস অর্থ শ্বতস্ত্র। ইহা আমরা যথাস্থানে 

বুঝিতে চেষ্টা করিব । 
গীতার অভধেন্ন যে পরমার্থতত্ব বানুদেবাখা, পরব্রহ্ধ তাহ! শ্রীশঙ্কর যে 

ভাবে এই গী ঠাভাষ্যের উপুক্রমণিকায় উল্লেখ করিয়াছেন, তাহ! বিশেষ 

ভাবে আমাদের বুৰিতে হইবে। বানুম্দবাথা পরক্রদ্ধই নারায়ণ বিধু, 
তিনি অব্ক্তের অতীত তত্ব। তিনি অব্যক্ত হইতে এই জগৎল্যছি 

। করিয়াছেন। [তিনি ভগবান্--দদা জ্ঞান এই্বরদ্য শক্তি বল বীর্য ও তেজঃ 

এই ফট্ড্বধাসম্প,। ভাহারই ত্রিগুণাত্মিকা বৈষঃবী মাঝা-সুল 
্রক্কতি। ভগবান্ মরীচি গ্রন.'ত প্রজাপতিগণকে ও সনকশ্সনন্দনা পি 

খ্ধিগণকে প্রথমে স্য্টি করেন। তিনিই জগতের স্থিতি বা রক্ষার 

নিমিত্ত মরাচি প্ভৃতি প্রজাপতিগণকে প্রবৃত্ভিধর্ম গ্রহণ করান ও সনক- 

সননদনাদি খাষগণকে নিবুত্রধর্ম গ্রহণ করান। প্রাণীদের সেই সাক্ষাৎ 
অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স হেতু--বেদোক্ত প্রবৃত্তি ধর্ম ও নিরিধর্্ম কালে অধন্থ 

দ্বার। অভিভূত হইলে, ভগবান্ অবতীর্ণ হুন। তি'ন অজ অবায় তুৃত- 

মহেখবর নিতাগন্ধবু+মুক্ষত্বঠাব হহয়াও লোককে অগথং কারবার জন্য 

স্বর গ্রকতি:ক খশীঠত করিয়। মায়! দ্বারা দবেহবান্ মাঠুষের স্থায় পরিদৃষ্ 

ন। তি.ন খনুদেবের রসে ও দেবকীর গতে অংশগপে সম্ভৃত হুহর। 



€ এ ভীমদ্ভগবদগীতা । 

অন্ছু পকে সেই নিঃশ্রেয়স-প্রাপ্ডির উপায়তৃত ধর্ের ও পরষতত্ববের উপদেশ 
দিয়াছেন। এইরূপে শঙ্কর গীতার অভিধেয় এই পরমার্থতত্ব এবং 
ঈশ্বরের অবতারতব বুঝাইয়াছেন । 

শঙ্করের মায়াবাদ |-_অতঁএব এস্থলে শ্রীশঙ্কর বাস্ুদেবাখ্য পরব্রঙ্গ- 
তত্ব যেরূপে বিবৃত করিয়াছেন, তাহাতে দ্বৈতবাদী বা ঈশ্বরনিঠ তক 
বৈষ্ণবাচাধ্যগণেরও বড় মতভেদ থাকিতে পারে না। শঙ্করাচার্ধ 
অদ্বৈতবাদী সতা। কিজ দেই অদ্বৈতবাদ অনুসারে এস্থলে তিনি যে 
অথয় ব্রহ্মতন্ব বিবৃত করিয়াছেন, তাহা রামানুজ প্রভৃতি বৈষ্ঃবাচার্ধ্যগণেব 
মতের বিরোধী নহে। কেবল তাহার ব্যাখ্যা অবতারতত্ব সম্বন্ধে 
মতভেদ মাত্র থাকিতে পারে। এই উপক্রমণিকা পড়িয়া কেহ শঙ্করা- 
চারধ্যকে মায়াঝাদী ব'লতে পারেন না। তিনি এস্কলে যে পরমার্থতত্ব 
অঙ্গীকার করিয়াছেন, সেই বানুদেবাধ্য পরব্রহ্ম-_আদিকর্তা নারায়ণ 
বিষুচ। তিনি অঙ্টা ঈশ্বর। তাহার স্থষ্ট জগৎ সত্যা। তিনি প্রজাপতি- 
গণকে ও প্রজাগণকে শ্ষ্ট করিয়াছেন। তিনি জগতের গতি পালন জন্ত 
প্রবত্তি ৭ নিবুত্তি ধর্থের প্রবর্তন করিয়ােন। এইরূপে পরব্হ্গ বান্থু্দের 
এ জগতের অষ্টা,_ গীবের আঙ্টা।, তিনি সর্দভূত-মতেম্বর, সর্বভৃত-পালক 
ও রক্ষক। ধন্মরক্ষার্থ তাঠার অবতারও সতা। তবে জগৎ মায়াময় 
কেন? আমাদের অজ্ঞানবশে জগৎ যে ভাবে-_-ফষে ভোগ্যরূপে আমাদের 
নিকট প্রতিভাত হয়, সেই অজ্ঞানজনিত ভোগা জগৎ ব্যবহারিক। 
তাহা 00619017061] ৮০001 তাভ! পরমার্থ সত্য নহে। এইআর্থে 
মায়াবাদ গ্রহণ করিলে, এস্লে শঙ্করাচার্যযকে মায়াবাদী বলা যাইতে 
পারে বটে, কিন্তু বৌন্ধ মায়া বাদ তিনি গ্রহণ করেন নাই। 

মায়া কি-_তাহা এ স্থলে শঙ্কর নিজেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। হ্হা 
ভগবানের বৈষ্ণবী-শক্কি ব্রিগুণাত্মিকা,_+ইহাই মূল প্রকৃতি । মায়া 
ভগবানের পরাখ্যশক্তি, তাহা! জ্ঞানৈম্বধ্যশক্তিবলবীর্যতেজোরূপা | 
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শঙ্চরাচার্ধ্য গীতার প্রায় সর্বত্র মারা ও প্রকৃতি এই অর্থেই গ্রহণ করিয়া. 

ছেন। চতুর্থ অধ্যায়ের ষষ্ট শ্লেটকের ব্যাথ্যার তিনি বলিয়াছেন, 

প্ররতিং শ্বাং মম বৈষ্চবীং মায়াং ত্রিগুণাম্মিকাম্। সপুম অধ্যায়ের চতুর্দশ 

প্লোকের ব্যাধ্যায় তিনি বলিয়াছেন,--“রিগুণাক্সিকাং বৈষ্বীং মায়াং 
মম.ঈখ্বরস্ত বিষ্ণোঃ স্বভৃতা 1” কিন্ত এই স্থানে শঙ্কর আরও বলিয়াছেন, 
“গুণময়ী মম মায়।'**সর্বভূতমোহিনী 1 তিনি অন্তস্থলে বলিয়াছেন, 

“মায় চ্ছল্পনা” (১৮1৩১ )। 

যাহা হউক, এই ব্যাখ্যা! হইতে জানা যায় যে, শঙ্কর গীতাতেও 
মায়াশধ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন । এই মায়া ভগবানের 

ত্রিগুণাত্মিকা বৈষ্বী শক্তি, কিন্ত ইহা সর্ববভূতমোগ্নী, আচ্ছাদকশক্চি। 

এই অর্থে মায়া আমাদের জ্ঞান-আবরক শক্তি, ইহ! অক্ঞান বা অবিস্তা-- 

ইহা এই জগৎ ভোগ্যব্নুপে আমাদের নিকট প্রকাশ করে, সত্ব রজঃ 

ও তম:-_-এই ধিগুণমন্নী ভাবের দ্বারা আমার্দগকে ও জগৎকে মোহিত 

করে। 

মায়! শব্দের নান! অর্থ হইতে পারে। মাঝ়ার এক অর্থ - কৌশল ৰ৷ 

শিল্পকৌশল | ইহার আর এক অর্থ শচিন্ত্যশক্তি “অঘটন-ঘটনা-পাটবত্ব,-. 
উহা এন্্রজালিকের শক্তির স্তায়, 11)1১/০11১:এর শক্তির স্/য়,_যেখানে 
যাহা নাই, সেখানে তাহ! দেখা£শে পা্জে, অথবা এক বস্তুকে আন্ত 

বন্তরূপে দেখাইতে পারে । ইহা হইতে মায়ার ভূতীয় অথ- মিথ্যা? কল্পনা 

বাত্রষ--বিকল্প বা বিপর্যায়। ইহা আমাদের নিজেরই অজ্ঞানের বা 

প্রান্ত জ্ঞানের ফল। হইঞাকে ইংরাজাতে'11155191) বা 11911001172 0101) 

বলা যায়। সর্পেরজ্জুত্রঘ বা স্বপ্পে গন্ধব্বনগর-দর্শন, এ অর্থে মায়ার 
ৃষ্টান্ত। 'মা” ধাতুর নান! অর্থ। ইঞুর এক অর্থ নির্মাণ করা, এক অর্থ 

মাপ করা বা পরিমাণ করা, আর এক অর্থ সন্বীর্ণ সীমাবদ্ধ পরিচ্ছির করা 

বা! পরিমাপযোগা করা | “মা” ধাতুর 'এই বিভিন্ন অর্থ হইতে মায়ার 
গ্চ 
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এইরূপ বিভিন্ন অর্থ হইতে পারে । বেদাস্তদর্শনের ভাষো শঙ্করাচার্য) 
এইরূপ স্থানে স্থানে বিভিন্ন অর্থে মায়া শব বাবহার করিয়াছেন। এ জন্ত 
শঙ্করকে মায়াবার্দা বশিলে, এবং মারা অর্থে অবাস্তব কল্পনা গ্রহণ করিলে, 
তাহাকে জগৎ সন্থপ্ধে স্বাদ ৰা মিথ্যাবাদের প্রতিষ্টাতা, এমন কি ্রচ্ছ্ন- 
ভাবে বৌদ্ধদের শৃন্বাদ-প্রবর্তক বল! যার। কিন্তু গীতার এই উপক্রমণিকা 
হইতে, তাহাকে এইরূপ মায়াবাদী বলা ষায় না। গীতা-ভাষ্য অনুসারে 

মায়। পরব্রদ্ধ বাস্থদেবের ব সব্বজগতের আচ্ছারদক পরমেখরের [ন্ত্রগুণা" 

ত্মিকা বৈষ্ঞবা শাঞ্। যদি পররং্ষর শক্তি এই মায়া হয়__এবং বদি 

তাহাই মূল প্রকৃতি হয়, তবে মায়া (মথ্যা নঠে, হাহা প্রন্দ্রজাপিক শক্তি 

নছে। শঙ্করের মতে কাপর অন্তত শাক্ত ও পর্চির অগুভূতি কাণ্য। 
পাঁ«মাণার্থক “মা” ধাতু হ:তে মায়ার যে অথ হয়, তাহা গ্রহণ করলে, 

এ স্ধঞগ্ধে আগ গোণযোগ থাকে না। বাহ অপারমেয়কে পারমের, 

অপরিচ্ছন্নকে পাঞখাচ্ছন্ন,। অসামকে সসাম, অনগ্তকে সান্ত করে-__ 

তাহ! মারা । “পাপমায়ুত অনয়া হা" মায়া”) তাহার হংরাজা প্র1ঙশব 

10101050101) 1 পতি অঙ্সাণে, ব্রঙ্গ কনা করেপনাআমি বু হহব,/ 

এবং এহ কল্পনা সকলকে সংরূপে স্বশাঞ দ্বরা ব্াকত কারয়া 
আত্মরূপে তাহাতে অন্র এব হন। রঙ্গে যাহা 1179981) তাহাহই 

13011) 1 এজন্য এহ মায়াহেতু এর্সজ্ঞানে বাখ। কনিত, তাহাহ সতরূপে 

ববাওত। এহজগ্ত পরশেশ্বর স্থঙ্ জগৎ পরনার্থ ৩: [মধ্য নকে। 

শঙ্কর বালয়াছেন, 'ল ভগবান্ হ্যেধং লগত তম্ত চাথা৩ং চিকাধু$-,, 
মরীচ্যাদীন্ স্থ্।.' "-'ধন্মং....-গ্রাহয়ামাস।" এহ আদিকর্তা ভগবান্ 

নারার়ণাধ্য বিষুঃর এহ জগব্-স্যা্ট, এই প্রঞ্।-স্থছি, এবং জগতের [গতি ও 

রক্ষার জন্য ধন্মের স্যঙ্ি ও প্রবঞ্জন পরমার্থ৩ঃ নখ্যা নছে। যাহা পরমার্থ- 

মত্য নহে, পরমমোক্ষশান্থ গীতার তাহা উপ!দই হইতে পারে না। 

এজন্য শঙ্করাচাধ্য গীতায় কোথাও এই জঙগ্গংকে মিথ্যা বা পরমার্থতঃ 
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অসৎ বলেন নাই। এই অর্থেই গীতায় শঙ্করাচার্যের মায়াবাদ গ্রহণ 

করিতে হয়। 

শঙ্করাচারধ্য এই মায়াকে প্রকুি ৰলিয়াছেন, তাহা দেখিয়াছি। 

এহ. প্রকৃতি অর্থে শঙ্কর যানা বালয়াছেন, তাহাও এস্থলে দেখিতে 

হইবে। তিনি সাংথ্যদর্শন অনুসারে বলিয়াছেন.-_ 

পপ্রঞ্কাতঃ প্রধানং সব্রজন্তমলাং গুণানাং সাম্যাবন্থা। তঙ্টাঃ 

প্রকতেশুণৈবিকারৈঃ কাধ্যকারণবপৈঃ ক্রিয়মাণানি কম্মাপি-. |” (৩২৭ 

শ্লোকের ভাষ্য )। গীতার সপ্তম অধ্যায়ে চতুথ হইতে ষ্ প্লোকে 

যেখানে ভগবান্ স্বীয় পরা ও অপণা দুহপ্ধপ প্রক্কতির উল্লেখ করিয়াছেন, 

সেখানে ভাষ্যে শঙ্কর বালয়াছেন, যথোউগ (অপর! ) মে প্ররূতিঃ-- 

মম এরশ্বরী মায়াশক্তিঃ অষ্টধা [ভন্ন'-ক্ষেত্রলক্ষণা--.অনাং ( পরাং ) 

বিশুদ্ধাং প্রক্কাতং মমাত্মভুতাং জীবভৃতাং ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণাংংত- | এতে 
ক্ষেত্রক্ষেএজপক্ষণে প্রকৃতী যেনী গুভানাং.*১ 1৮" শঙ্কপাচান্য অন্যত্র 

বাঁলয়াছেন,-__“দৃশমাত্রবক্পেল ময়া অধাক্ষেণ সর্দিমায়া ত্রিগুপাত্মিকা 
, আবগ্যাণক্ষণ। প্রকৃতিঃ সচরাচর" জগৎ ডতপাপয়তি 1৮ (১৯১০ শ্লোকের 

ভাষা )। এসলে আবস্ঠী অথে জড় বা অচিৎ ও বলা যায়। 

“"যাহাহউক, শঙ্কর ভগবানের কেবণ সাক্ষী দ্রষ্ভাথরূপ স্বাকার কারয়া-_ 

এহ জগতকে আবগ্ঠামূলক ও মায়াকে আবস্তালক্ষণ বা একা নলক্ষণ 

বলিরছেন। আবার গাার যেস্থানে প্রকৃতি ও পুরুষ উভনকে অনাদি 

বল! হহয়াছে (গীতা ১৯৩১৯), সে স্থলে প্রক্কাতিকে অপরা ক্ষেত্রলক্ষণ! 

প্রকৃতি ও পুরুষকে ক্ষেত্ড্ঞলক্ষণ পরা প্ররুতি বলির শঙ্কর ব্যাখ্যা 

(করিয়াছেন যে, ঈশ্বর নিত্য এওন্ড (তান নিত্য এই ডভরগ্রর'তযুক ও 

এজন প্রকৃতি ও পুরুষ অনাদ এবং এই পুরুবপ্রকতিনূপ ভর 

প্রকৃতিযুক্ত বাঁলয়াই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব। এই সকল স্থানে শঙ্চরের অর্থ- 

সঙ্গতি ভাল বুঝা বার না। তিনি এই অরোদশ অধ্যায়ে প্রক্ক্ঠিকে আবন্ভা- 



৫), ভ্ীমদ্ভগবদগীতা | 

লক্ষণ কার্যকারণরূপা বলিয়াছেন, এবং এইরূপে বেদাস্তভাষা-প্রচারিত 

মায়াবাদের অবতারণ! করিয়াছেন । 

গীতায় জা'ব-প্রকৃতি-দৈবী ও আন্মরী জীবপ্রকূৃতির কথ| উক্ত 
হইয়াছে । এই জীবপ্রকৃতি সম্বন্ধে শঙ্কর বলিয়াছেন,__“প্রকৃতিনণম 
পূর্বকতধন্মাধন্মাদিসংস্কারো বর্তমানজন্মাদাবভিব্যক্ত 21 (গীঙ্া ৩৩৩ 

শ্লেকের ভাষা )। যাহা হউক, এ জীবপকৃতির কথা এন্লে উল্লেখ 

করিবার প্রয়োজন নাহ । 

বানুদেবাথ্য পরব্র্ধপ্ণপ পরমার্থতত্ব বুঝিতে হইলে, তৎসংস্যই মারা 

ৰ৷ প্রকৃতির-তত্ব বুঝতে হয়। এঞ্জন্ত এস্কলে শঙ্করাচার্যের ব্যাথ্যাত ব্রহ্ধ- 

তত ঝুঁঝবার জন্য তিন মায়! ও প্ররূতি কি অথে বাবার কারয়াছেন, 

তাহা এস্থলে সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । বলিয়া» ত, গীতার 

অভিধেয় এহ পরমার্থতত্বই গীতার মূল-সুত্র। তাহার প্রকৃত অর্থ বুঝিলে 

গীতার অর্থগ্রহণ কতক সম্ভব হয়। শঙ্করাচাধ্য গাতার অভিধেয় ব! মূলুত্র 

এই পঞ্মমার্থ এক্ষতত্বণ্ে নারায়ণ, বাহদেব বিষণ প্রঙ্গতি অধ্যা দিয়াছেন। 

বলিয়াছি ত. হহ1 হহতে শঙ্করকে বৈষ্ঃবাচাগ্যগণের সায় ঈশ্বরবাদী ভক্ত 

বল। যায় ।14ন বেদাস্তদশনে যে ঈশ্বর জীব প্রড্ুতি সমুদায়কে মার়াকল্পিত 

বলিয়া ইরঙ্গত করিয়াছেন, গাতায় তাঙখার বড় আভান পাওয়া ষায় না ৭. 

নির্বিশেষ পরব্রহ্দেই এই সকল বিশেষণ যে বাবহারিক, তাহা পরমার্থতঃ 

সত্য নহে,_-এ সিদ্ধান্ত গীতা ভাষ্য &ইতে পাওয়া যায় না। আমরা 

এইমাত্র দোখতে পাই যে, শঙ্কঃরের নতে বাস্থদেব অর্থে সর্বজগতের 

নিবাস ব! আচ্ছাদক-_দর্ববাাপক পরমেশ্বর,-_তিনি সর্ববাাপক বলির! 

বিষুণ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহার£ অংশাবতার। বন্ুদেব-দেবকী হইতে 

তিন অংশরূপে মানুষা তনু গ্রহণ, করিয়া! লোক প্রতাক্ষ হইয়াছিলেন। 

কিন্তু সে তনু মায়াময়, বাস্তব নছে। এস্কলেও তাহার ব্দোস্তম্প্রতিপা্গিত 

মায়াবাদের আভান পাওয়া বায়। 
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আনন্দগিরি--শ্রীশঙ্করের বেদাস্ত-ভাযো প্রবন্তিত অন্বৈতবাদ অনু- 

সারে তাহার গীতাভাব্য, বিশেষত: এই ভাষ্যের উপক্রমণিক1 বিবৃত 

করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ভগবান্ ভাষাকার গ্রামাণিক বাবহার 

অনুসারে প্রথমতঃ উক্ত মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন; এবং তাহার পর 

ইতিহাস ও পুবাণের সহিত গীতাশাস্ত্রের একবাক্যতা অভিপ্রায় করিয়! 

প্রথমে পুরাণোক্ত শ্লোক উদ্ধহ5 করিয়াছেন। ইতিহাসপূরাণয়োঃ 
প্রব্যাচিখাসিত-গীতাশাস্ত্রোক্তিকবাকাতাম'ভপ্রেতা মঙ্গলাচরণং.**.*' 1” 

কিন্ত সুক্মাদশিগণ এই “নারায়ণ: পরোহ্বাকণাৎ'*" ধ্লোকের অন্ভবপ অর্থ 

করিবেন। নারায়ণ শব্দের সুশ্মার্থ ক? নর শব্দে চগাচরাত্মক 

শরীরজাত বুঝায়। তাঠাণে নঠাসন্লিিত চিদ্দাভাসই জীব-_তাহাকে 
নারা বলে। তাহাদের অয়ন বা আশ্রয়, নিয়ামক বা মন্তর্ধযামী বিনি, 

তিনিই নারায়ণ। এই নারায়ণ পরমাস্মা--[তিনি কুটন্থ, অসঙ্গ, অবিষর, 
অভ্বতীয়। | (কন্ত মায়া-সম্বগ্গ হেঠ শাস্ত্রে তাহাগ অশ্গম্যামিতাদি গ্রতি- 

পাদিত হইয়াছে । সেভ মায়াহ অবাক্ত অব্যাকত। পরমাস্সা সেই 

মায়াখা অব্যক্ত হতে পর ব! বারিক্ত--মর্থ,ৎ মায়া ছারা অসংস্পৃ। 

সেই পরমাত্মাতে মারাসম্বন্ধের অভাব থাকিলেও, সেই হম্বন্ধ কল্পনা 

'বা অঙ্গীকাএ করিয়া তাহাকে অন্তর্য্যামী প্রতি বলা হয়। তিনি সেই 

মায়।'ব! অবাক্তের সাক্ষিমাত্র। সেট সাক্ষিত্ব হেতুই মূল কারণ, সেই 

অব্যক্ত হইতে অপকীকৃত পঞ্চমহাতৃতানম্মক হিরণ্যগর্ডাথা অগ্ড সম্ভৃত 

হয়, এবং তাহা! হইতে বিরাটের উৎপন্ি হপ্। বিরাটুরূপ এই সকল 

লোক ও সপ্তত্বীপা পৃথ্থী সেই ঠিরণ্যগর্ভক্ূপ অগ্ডের মধ্যেই অবস্থিত 

থাকে | এই অব্যক্ত বা মারা- বাহার মধ্যে এই বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত, 

তাহার অতীত তত্ব-_নারায়ণ। 'ত্বং+-পদবাচয জীব--নার1, তাহাদের 

অয়ন বা অধিষ্ঠান 'তৎ-পদবাচ্য নারায়ণ-__পরম ব্রচ্ধ। এই বিশ্বজগৎ 

সেই অধিষ্ঠানে কল্পিত । এই কলিত জগতের ব্রহ্ম ই লক্ষ্য। 



৫1%০ জ্রীমদ্ভগবদগীত!। 

আনন্দগিরি এইরূপে অদ্বৈতবাদ অনুসারে মায় হইতে অতীত 

পরমাত্ম! নারায়ণ কর্তৃক মায়াতে অধিষ্ঠানপৃর্ববক সেই মায়! হইতে জগতের 
সথষ্টি ও রক্ষার্থ ধর্দ্বয়ের স্ষ্টিতত্বের আভাস দিয়াছেন। অবতার 
সম্বন্ধে গিরি বলিয়াছেন যে, নারায়ণ *লীলাময়” মায়শক্তি প্রযুক 

ংশরূপে অর্থাৎ হ্বেচ্ছানির্দিত মায়াময় স্বরূপে বিগ্রহমূত্ডি গ্রহণ 

করিয়াছিলেন । সে মণ্তিতেও তিনি জ্ঞানশকি প্রতি ষড়ৈশ্বর্যাসম্পর 

ছিলেন। কেননা, তিনি সদ! এই ষড়েশ্বর্যাসম্পন্ন । এইজনা তাহার 

সে বিগ্রন্থ মুত্তির সচিত আমাদের বিশেষ পার্থকা আছে । আর তাহার 

সে বিগ মুক্তি গ্রতিভাসমাত্র শরীর, তাহ বাস্তব নহে-__মায়াময়। 

সে্ঠ মায়৷ নানাবিধ কার্ধা করে। পরিণামী বলিয়া তাহাকে মূলগ্ররুতি 

বলা হইয়াছে । সেই মায়া ভগবানেরই অধীন। অতএব পরমাস্ম 

অজ অবায় হইয়াও যে শরীরীর ন্যায় দৃষ্ট- হইয়াছিলেন, তাহা এই 

ভাবেই বুঝতে হয়। ভগবান মায়াশন্তি দ্বারাই দেহবানের ন্যায় 

তইয়! প্রাণিগণকে অনুগ্রহ করিবার জনা অবতীর্ণ হ্য়াছিলেন, এবং 

অর্জ,নকে উপলক্ষ করিয়া 'এই গীতাশান্ে প্রবৃন্ি ও নিনৃত্তি ধরব উপদেশ 

দিয়াছিলেন। 

আনন্দগিরির ব্যাধ্যা আর উদ্ভৃত করিবার প্রয়োজন নাই । অদ্বৈত” 

বাদ অনুসারে গীতার অভিধেয় পরব্রহ্মতত্ব শঙ্করাচার্স) ও তাহার অন্ুবর্তী 

আনন্দগিরি কি ভাবে ব্যাথা করিয়াছেন, ৭ কি ভাবে গীতার মুলস্ত্র 

বুঝিয়াছেন. তাহা আমর! এরূপে বুঝি পারি। 

মধুসুদন-___ এক্ষণে শঙ্করের অনুবর্তী মধুস্দন, তাহার গীত! ব্যাথ্যার 

উপক্রমণিকার বাহ! বলিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে বুঝিতে হইবে । মধুনুন 

সরদ্বতী-_বাঙ্গালা দেশের শ্রেষ্ঠ *পণ্ডিত। তিনি পঙ্ডিতবর শ্ীশশধর 

,ভর্কচূড়ামণি মহাশয়ের উর্ধতন দশম পুরুষ। তার ব্যাথা বিস্তৃত। 

বিশেষতঃ ষষ্ঠ অধ্যায়ে তাহার পাডিত্য ও ব্যাধ্যা-গৌরব অনাধারণ। 
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তাহার ব্যাখ্যা সন্বত্র আদৃত। তিনি গীতাভাষ্োের উপক্রমণিকায় যাহা! 

বলিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল :__ 

“ভগবৎপাদভাষ্যার্থ২ আলোচাতিগ্রবত্বতঃ। 

প্রায়ঃ প্রতিপদং কর্ধে গী! গুড়াথদীপিকাম্ ॥ 
সহ্েতুকশ্ত সংসারশ্তা ঠ্যন্তোপরমাত্মকম্। 

পরং নিঃশ্রের়নং গীতাশাস্ত্রস্তোকপ্রয়ে জনম্ ॥ 

সচ্চিগানন্দরূপং ৩ৎ পূর্ণং বিষ্ণোঃ পরং পদম্। 

যৎপ্রাপ্তয়ে সমারন্ধা বেদাঃ কাও্তয়াক্মকম ॥ 

কম্মোপান্তি স্তগা জ্ঞান'মতি কাওক্রয়ং ক্রমাত। 

তদ্রপাগাদশাধ্যাপী গাতাকাগুবয়াক্সিকা ॥ 

চত্র তু প্রথমে হ্থাণ্ডে কম্মতন্তাগ বস্মনা। 
ত্বংপদ্ার্থে: বিশুব্ধাম্মা সোপপত্তি নিরূপ্যতে ॥ 

দ্বতায়ে ভগবদ্ধাক্তুনিষ্ঠাবণনব %% | 

হুগবান্ পরমানন্দ স্তৎপপাগোহবধাধ্যতে ॥ 

ততীয়ে 5 ৩য়োরৈক্যং বাক্যাণে। বর্ণাতে স্কুটম্। 

এবমপাত্রকাগ্ডানাং সগগগোহস্তি পরল্পরম ॥৮ 

ই হইতে জানা যায় -য, মধুনুপূন ভগবংপাদ শ্রীশঙ্করেণ অন্ুবর্ধী। 

তিনি প্রার গ্রতিপদের ভাঞার্থ প্রযন্রপূর্বক আলোচনা করিয়া গীত! 

বাখ্যা করিয়ছেন। চিনি শঙ্করাচার্ষেযর মতালজুসারে বলিয়াছেন ধে, 

সহেতুক সংসারের মতান্ত উপরতিরূপ যে পরম নিঃশ্রেফস ব1 মুক্তি, 

তাহাই গীতাশান্ত্রের গ্রয়োন বলিয়া উদ তষ্টয়াছে। গীতার অভিধেয়-- 

পূর্ণ সচ্চিদ।নন্দরূপ বিষ্ণুর '১-আথা পরমপদ । সেই পদররূপ নি:শ্রেরস 

প্রাপ্তি করাইবার জন্ত এই ত্রিকাধুক্ত গাতাশাস্ত্র সমারধ হইয়াছে। 

গীতা বেদের স্তায় তিন কাগুযুক্ত । বেদ যেষন কণ্ম উপাসনা ও জ্ঞান 

ভেগে ত্রিকাণ্ডাক্সক, নীতাও সেইযপ কর্ম ভক্তি ও জ্ঞানতেদে ব্রিকাণ্া- 
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আবক। ইহার এক এক ষটুক এক এক কাণ্ড । প্রথম ছয় অধ্যায়ে 
কম্ম নিষ্ঠা ও ত্ব'-পদার্থস্বব্ূপ নিরূপিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ছয় অধায়ে 

ভক্তি নিষ্ঠা ও 'তৎ-পদাথ নিরূপিত হইয়াছে, এবং শেষ ছয় অধ্যায়ে 
জ্ঞাননিষ্ঠা এবং ত্বং ও “তত, পদার্থের এক্য প্রদশিত হইয়াছে । যাহা 

হউক, সেই তৎপদার্থ-_পরমব্রঙ্স্বরূপ এ স্থলে মধুস্থদন বিশেষভাবে 
তাহা উল্লেখ করেন নাই । তাহার গাতাব্যাখ্যা হইতে জান। যায় ষে, তিনি 

শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে অদ্বৈত বরন্মতত্ব গীতার মূলস্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়াও 

অনেক স্থলে বৈষ্ণবাচায্যগণের মঠ অনুসরণ করিয়াছেন, 'এবং ভুক্তি- 

বাদের 'প্রাধাঞ দিয়াছেন । যাউক. সে কথা পরে উাল্পখিত হইবে। 

শ্রীহনুম।ন্।-_মধুস্দানর ন্যায় এহনুমান্ও তাহার পৈশাচ ভাষ্য 

শঙ্করাচায্যের ভাষা অনুসারে বিবৃত করিয়াছেন। তিনিও গীতার সম্বন্ধ, 

খঘভিধের ও প্রয়োজন সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, মোক্ষহ গীতার প্রয়োজন। 

সেই মোক্ষ, গাতাশান্ত্র-গ্রতিপাদি* পরমার্থতব্বের সমাক্ সংবোধ হইতে 

প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই পরুমার্থন্বরূপন্ঠ গীতার অভিধেয়। পরমাম্মন্ কূপ 

অববোধ ও এই শান্ত্র--উ ভয়ের মধ্যে সাধাসাধনলক্ষণ সম্বন্ধ আছে । এই 

গীতাশান্ত্র এই প্রয়োজন সম্বন্ধ ও অভিধেকবশিষ্ট। হনুমান এ সম্বন্ধে 

অর কোন কথ বলেন নাহ । এাহার ব্যাখ্যা অতি সংক্ষিপ্র। যাহা 

হউক, তিনি প্রায়শঃ শঙ্করের অনুবত্তী। [তিনিও গীতার অভিধেষ পরমার্থ- 

তত্বকে অন্বয় ব্রক্ষতবরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার গীতাভাষ্যের ইহাই 

মূলস্থত্র । 

এইরূপে শঙ্করাচার্য্য প্রমুখ ব্যাথ্যাকারগণ অতৈতবাদ অন্সারে গীতার 

অতিধেয় পরমার্থতত্ব গ্রহণ কারয়াছেন, এবং ভ্ঞানসাধন বা নিবৃত্ভিলক্ষণ 

জ্ঞানযোগ ঘার! মুখ্যতঃ এবং প্রবৃত্তিলক্ষণ কর্্মযোগ দ্বারা গৌণভাবে 
সেই পরমপদ প্রাপ্তবায,-- ইহ! দিদ্ধাস্ত করিয়াছেন। সঙ্গযাসি-সম্প্রদায়ের 

প্রবর্থক প্রীশঙ্করের এবং তাহার অন্ুবর্তী ব্যাখ্যাকারগণের ইহাই 
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গীতাব্যাধ্যার মুলহ্ত্র। এক্ষণে বৈষ্ঝবাচাধ্যগণ কোন্ মৃলসত্র অবলম্বনে 

গীতাব্যাথ্যা করিয়াছেন, তাহ! সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে হুইবে। 

প্রীধরস্বামী ।__বৈষ্ণবাচাধ্যগণের ব্যাখ্যার মধ্যে শ্রীধরম্বামীর 
ব্যাখ্যা সমধিক আদৃত। তাহার কৃত এই “স্থবোধিনী' টাকা সংঙ্ষিপ্ত, 

অথচ প্রাঞ্জল শ্রবোধ্য ও সপাঠয। প্রবাদ আছে যে, শধরঙ্গামীর টাক! 

সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মতভেদ হইলে, তাহারা বিশ্বেশরের নিকট মীমাংসা 

প্রার্থনা করেন । কাশীধামে গণীত এই ঘাতাব্যাধ্যা সম্বন্ধে বিশ্বেশ্বর 

স্বপ্নে আদেশ দেন,__ 

“অং বেত্তি শুকো বেন ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা। 

শ্রীধরঃ সকলং বেত্তি শ্রীনুসিংত-প্রনাদ ভঃ |”, 

শ্রধরশ্বামী তাহার গীতাবাখ্যার উপরুম্ণিকা'য় বলিয়াছেন, 

“ভাষাকারমতং সমাক্ তদৃব্যাখ্যাতুগিরস্তথা | 
ৃ ষখামাত সম!লোচ্য গাতাব্যাখ্যাং সমারভে ॥+" 

জতএব শ্রাধরন্বানী শঙ্করাচার্যের গাতাভাষা 1৪ ঠাভার মত সম্যক 

সমাগোচন করিয়া তাহার গঞ্ঠাব্যাথা। লিপয়াছেন। কিন্ত তিনি পরর্রহ্ম 

বাস্ুদেবকে পরমত্ত্বরূপে মুণ্স্ত্র গ্রহণ করিয়া, ঠাভাতি তক্তিমান্ হইয়া 

" শীতাব্যাখ্য। করিয়াছেন,__ 
'“তত্তুক্তিস্ত্রিতঃ কুর্ধে গীতাব্যাথাং স্থুবোধিনীম্ 1” 

রামানুজ 1-_ প্রীমদ্ রামাস্থজাচার্যাও'পরব্রহ্ধ পুরুষোত্তম নারায়ণ”কে 

গতার অভিধেয় বা মূলনুত্ররূপে গ্রাঃণ করিয়া, ঠাতার বিশিান্বৈতবাদ অন্- 

সারে গীতার ভাষ্য করিয়াছেন । তিনি ভাষ্যোপক্রমণিকায় বলিয়াছেন,__ 

শ্রিরঃপতিঃ নিখিলকেক গ্রত্যনীক কশ্যাণগুণৈক তানঃ ম্বেতরসমন্ত- 

বস্তবিলক্ষণঃ অনন্তজ্ঞানানন্দৈকন্বরূপঃ শাভাবিকানবধিকাতিশয়জ্ঞান-- 

বলৈশ্বধ্যবীধ্যশক্তিতে জঃসৌশীগ্য প্রভৃত্যসংখোর কল্যাণ শুণগণমহোদধিঃ-. 

০৯৯০০ বব ধবিচিত্রানস্তভোগ্যতো জুবরগপূর্ণ[ন খিলজগদদয়বিভবলয়লীলঃ 
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পরব্রঙ্গ-পুরুযোত্তমো নারায়ণো ব্রহ্থীদিস্থাবরাত্ত-মখিলং জগৎ হট! 
শ্বেন রূপেণ অবস্থি*১'*.""ম্বমেব রূপং তজ্জাতীয়-সংস্থানং স্বস্থতাবম্ 

অজহদেব কুর্বন্ তেষু তেষু লোকেষু অবতীঘ্য তৈস্তৈরারাধিতস্ত স্তর" 
ভীষ্টান্থুরপ-ধর্মার্থ কামমোক্ষাখাং ফ়লং প্যচ্ছন ভূভারহরণাপদেশেন 

অন্মদাদীনামপি সমাশ্রদ্নণীয় ত............ পাওতনয়-যুদ্ধপ্রোৎসাহন-বাজেন 
পরমপুর্ষর্৫থলক্ষণমোক্ষদাধনতয়া বেদাশোদিত*  স্ববিষয়জ্ঞানকন্যামু- 

গৃহীতভক্তিযোগমবহারয়ামাস 1:৮৮” স ভগবান পুরষো হমঃ সবেবশ্বরে! 

জগভৃপকৃতিমর্তাঃ শ্বাশ্রিতবাংসলাবিবশঃ পার্থ রথিনমাত্সানঞ্চ সারাথং 

সর্বলোকসাক্ষিকং চকার।” 

এই উদ্ধৃত অংশ হতে রামানুজাচার্য্য কোন্ মুলস্ুত্র অবলম্বন করিয়া 

গীতাব্যাথা! করিয়াছেন হাহার অভাস পাওয়া যায়। রামানুজ পরমার্থ- 

তত্ব পরব্রহ্গ পুরুষোগ্ম নারায়ণের বিগ্রহমুত, ভক্তির আবেশে এই স্থলে 

বর্ণনা কারয়াছেন। ৩ঙথাপি তিনি বলিয়াছেন যে, পুরুতষাতম নারায়ণ, 

“পরমযোগিবাঙ মননা 'মপরচ্ছেছ্ম্বরূপস্থভাবঃ 1” এবং এই ভাবে 

তিনি গীতার অভিধেয় পরব্রঙ্গতবের শবপ হাক্ষত করিয়াছেন। 

রামান্ুজ “ক্তিযোগের প্রাধান্ত দিয়াছেন, এবং গীতা যে জ্ঞান 

কর্মমানুগুচীত ভাঁক্তযোগ বিবৃত হইয়াছে তাহাই যে গাতার (বিষয়, 

তাহা! স্পষ্ট বলিয়া িয়াছেন। তাহার গীতাব্যাথার দেখা যায় 

যে,তিনি কনম্মকে গৌণভাবে [নঃশ্রেয়স-সিদ্র উপান্ন বলেন নাই: 

তবে তিনি ভগবদারাধনাক্প কর্ম্মযোগেরহ [বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। 

বলদে ব, _সে যাহা ছটক, বৈষ্ঞবাচাধ্যগণের মধ্যে ৰণদেব (বস্তা 

ভূষণ তাহার প্গীতাভূষণভাষ্যের” উপক্রমণিকায় সংক্ষেপে অথচ বিশদ 
ভাবে গীতার প্রয়োজন বিষয় সম্বন্ধ ও আধকার বিবৃত করিয়াছেন, এবং 

ছৈতবাদ অনুসারে গীতার অভিধের পরমাথতত্ব ব্যাথ্যা করিয়াছেন । 

তিনি বণিয়াছেন,-- 
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“ভগবান্ অর্জ,নকে সপরিকর স্বীয় আত্মধাথাত্বা একমাত্র নিরাপণ 

জন্ত এই গীতা! উপনিষদ উপদেশ করিয়াছিলেন। এই গীতায় ঈশ্বর, 

জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম-_-এই পঞ্চ বিষয় বণিত হইয়াছে । ঈশ্বরস্” 

বিভূসংবিৎ, জীব - অণুসংবিৎ, প্রকুতি -সন্বাদি গুণত্রয়ের আশ্রয়-দ্রব্য, 
কালন্ত্র গুণা শন্ত জড় দ্রব্য, কর্ম - পুরুষ- পধত্ব-নিষ্পাস্ত অবৃষ্টাদি- 

শববাচ্য |” 

“ঈশ্বর শ্রুতি অন্মসারে-_বিজ্ঞানমাননং ব্রহ্ম যঃ স্দজ্ঞঃ সর্ববিদ সস্তা 
বোদ্ধা কর্তা বিজ্ঞানায্মা পুরুষঃ 1৮ তিনি কামনা! করেন আমি বছু 

হইব। অতএব তিনি কর্তা, তিনি ভোক্তা । ষগ্তপি তিনি সন্থিৎ- 

স্বরূপ, একমাত্র সাম্বত্তা ৪ প্রকাশস্বরূপ, তথাপি (বিশেষ সামর্ধা হেত 

ব্যবহারে তাহার অগ্থরূপ ভয়। ফাহাতে ভেপদের অভাব থাকিলেও, 

তিনি ভেদকার্যোর ৭* ধন্ম-ধন্মী বাখভারের হেত। এত ঠাতা শাঙগে 

সেই তভদ প্রতিযিক্গ হইয়াছে । হতাতে জাবাজ্মা, পরমাগ্া, পরমায্মার 

ধাম ও সেই ধাম প্রাপূর পায়, হহার্দের স্বরূপ যথাবৎ নিরূপিত 

হইয়াছে । ইহাতে উপাসনা ছারা জীবম্মার পরমায্ম-যাধাম্মা লাভের 

তত্ব উপদ্িষ্ট চ্টয়াচছ।” 

“জীবাত্মার পরনাস্মস্বব্ূপ লাশের উপায় কর্ম জান ৭ ভক্তিভেদে 

ক্রিবিধ। কর্ম নর্থাং স্ববহিত কণ্ম_ প্রুতাক কন্ম নিরপেক্ষ তই 

কর্তৃত্বাভিনিবেশ পরিত্যাগপুর্বক অনুষ্ঠিত হহলে তাহা [চন্তগুদ্ধি দ্বার! 

জ্ঞান ও ভক্তি লাভের সচায় হয়। স্ুতরাং কর্ম পরম্পরারূপে পরমধাম 

প্রাপ্তির উপার। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে বে, বদি উক্তরূপে করা 

নুষ্ঠান দ্বার! চিততশুদ্ধি হওয়ায় তাক! জ্ঞানোৎপত্তির কারণ হয়, এবং 

জানোৎপত্তি ছার! মুক্তির কারণ হপ্প, তবে ভক্ির বিশেষত্ব কি? ইহার 

উত্তর এই যে, জ্ঞানই কিঞ্চিৎ বিশেষভাবে ভক্তি । নিবিশেষ ঈক্ষপাদি 

সবার! (চদৃবিগ্রহ্ের অনুসন্ধানই জঞান। আর বিচিত্র লীলা আশ্ররপুর্ববক 
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(সেই অনুসন্ধানই ভক্তি । ভক্তের জ্ঞানত্ব সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের সহিত 
একরস যে ভক্তিযোগ,__তাছাতেই অবস্থিত |", 

“গীতাশান্ত্রের বিষয় তিন ষট্কে বিভক্ত । প্রথম ষটুকে ঈশ্বরের 
ংশ জীবের-_ সেই অংশী ঈশ্বরে তক্তি-উপযোগী স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, 

এবং নিফাম কন্মসাধ্য জ্ঞান নিরূপিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ষটুকে পরম 

প্রাপ্য অংশী ঈশ্বর ও তাহার প্রাপক ভক্তি ও তাহার মহিম। আুব্যক্ত 
হইয়াছে । শেষ ষট্কে পুর্বে বিবৃত ঈশ্বরাদির স্বরূপ পরিশোধিত 

হইয়াছে, অর্থাৎ পরিশুদ্ধ ভাবে বিবুত হইয়াছে। এই তিন ষট্কে 

বথাক্রমে কন্ম ভক্তি ও ন্দরান ও তত্বৎ পাধান্য বাপদি্ট হইয়াছে। 

সর্বশেষে ভক্তিই প্রতিপাদিত হইয়াছে ।" 

“গীতাশান্ত্রের অধিকারী ঘিনি, তিনি শ্রদ্ধানু সদ্ধশ্ীনি্ঠ ও বিজি- 
তেক্্রি়্। নেই অ'ধকারী সনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত ও নিরপেক্ষ ভের্দে ভ্রিংবধ। 

তাহাদের মধ্যে প্বর্গাদিপোক গরাপ্রি ইচ্ছক ও হর অর্চনারূপ শ্বধর্মম নিষ্ঠা- 

পূর্বক আচরণকারী প্রথম। ধিনি হরিতক্তিনিরত ভইয়! লোকসংগ্রহার্থ 

শ্বধন্মাুঠানকারী _-তিনি দ্বিতীয় । ইহার! উভষেই শ্ব সস আশ্রমে অবস্থান- 

কারী। আর ধিনি সতাতপজপা'দ দ্বার! শুদ্ধচিত্ত ও একমাত্র হরিতে 

নিরত, সেই নিরাশ্রমী সাধক তৃতীয় । 

প্গীতার সম্থন্ধ বাচাবাচক ভাব। হার বাচ্য উক্তলক্ষণ শ্রাকৃফ 

এবং তাহার বাচক এই গীতাশান্ত্র। তাহাই গীতার বিষর়। আর 

অশেষকরেশনিবৃন্তিপূর্বক সেই শ্রীরুষ্-সাক্ষাৎকারই গীতার প্রয়োজন। 

ইহাই গীতার অন্রবন্ধ চতুষ্টয় 1” 
এইরূপে গীতাভাষ্যের উপক্রমণিকায় বলদেব সংক্ষেপে গীতার মুল 

সুত্র বুঝাইয়ছেন। ৬ 

__ ৰল্লভাচার্য্য-_এক্ষণে বল্লভাচাধ্যের মতানুবর্ী 'অমুত-তরঙ্গিনী” 

নামক ভক্তিমার্গীন্ুসারিণী টাকার উপক্রমণিকায় যাহা উ্ হইয়াছে 
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তাহা সংক্ষেপে বুঝিতে হুইবে। ইহাতে শঙ্কর, রামানুজ, মধুসদন ও 

শ্রীধর স্বামীর মত সংক্ষেপে আফলাচিত হুইয়াছে। প্রথমে শঙ্করাচাধ্যের 

ভাঙ্যোপক্রমণিকা উদ্ধৃত করিয়া, তাহার সমালোচনাকল্পে উক্ত 

হইয়াছে যে.__ | 

 শঙ্করের মতে আত্মজ্ঞাননিষ্ঠাৰপ বিগ্যাত্বক ধর্ম হইতে সহেতুক 

সংসারের অত্যন্ত উপরম-লক্ষণ মোক্ষ হয়, ইসা সিদ্ধ হইতেছে। কিন্তু 

এই বিগ্যা সাত্বিকী, আর অবিদ্তা পাজস ও তামস। এই সত্ব রঃ তমঃ 

পরস্পর অভিভাবক । রজঃ ও হমঃগুণকে অভিভূত করিয়া সন্বগুণের 

বিবুদ্ধি হয়, ইহা উক্ত হইয়াছে । অতএব এই বরজজশ্তমঃ দ্বারা অভিভৰ 

নিবুত্তি জন্তু গুণশত্রয় নিবারক অগন্তরূপ সাধন-_-ভগবৎগ্রাপি জন্ 

অন্বেণ করিতে হয়। শঙ্কর 'াহা করেন নাই। অতএব তাভার 

মত “নুন বা অসম্পূর্ণ হা অবশ্য বলিতে শয়। পাতার জ্ঞানের ৪ 

সন্নযাসের উপদেশ আছে বলিয়াই যে হঠাত শীতার *।ৎপযা এরূপ 

শঙ্ক। করিবার কোন কারণ নাই । অগ্নগাতা হইতে জানা যায় ঘষে 

গীতোক্ত উপদেশ অজ্ঞুন বিশ্তত ভয়! তাহা! আবার জানিতে চাহিলে, 

ভগবান্ অক্ফুনকে ভৎ্সনা করিয়া! বলিয়াছিপেন,-_ 

“ন শকাং হন্ময়া ভূরত্তথা বক্%মশেষতঃ । 

পরং হু ব্রশ্ধ কথিশং যোগণুক্কেন তন্ময়! ॥১, 

অতএব শঙ্কর যে অন্গগাতা প্রামাণারূপে গ্রহণ করিয়া গাঞ্চার অথ 

করিয়াছেন, তাহ! যথেঞ্ছ নহে । অনুগীতাঠে অন্তে তগবৎশরণের 

উপদেশ আছে। অতএব জ্ঞান বা সন্ন্যাস গাতার তাৎপর্য নহে । 

“মধুহ্দন সরশম্বতীও নিঃশ্রেয়স সম্বন্ধে বিশেষে লিখির়াছেন যে, 

সচ্চিদানন্দরূপ সেই পূর্ণ বিষ্কুর পর্পদ প্রার্ির জন্ত এই কাখত্রয়াত্বক 

বেদরূপ গীতা-শ্রতি সমারব্ধ হইয়াছে। সেই কাগুত্রয় বথারুষে কণ্ধ, 

উপাসন! ওজ্ঞান। গীতার এক এক বট্কে এই এক এক কাণ্ড বিবৃন 
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হইয়াছে। প্রথম ষট্কে কর্মনিষ্ঠা, দ্বিতীয় যটুকে ভক্তিনিষ্ঠটা ও তৃতীয় 
যটকে জ্ঞাননিষ্ট। উক্ত হুইয়াছে। কর্ম ওজ্ঞান অত্যন্ত বিরুদ্ধ, এজন্ঠ 

তাহাদের সমুচ্চয়গ্কান উপাসনা বা ভগবস্তক্কিনিষ্ঠ। মধ্যম ষটকে বণিত 

হইয়াছে । মধুস্দন আরও বলিয়াছেন ঘষে, উপাসনাত্মক ভগবদ্তক্কি, 
ত্রিবিধা,_কন্মমশা, শুদ্ধা ও জ্ঞানমিশ্রা । প্রথম ষট.কে করশ্ত্যাগ-মুখে 

বিশুদ্ধ 'ত্বং-পদার্থ নিরূপিত ভইয়াছে। দ্বিতীয় ষট.কে ভগবদ্ভক্ি নিষ্ঠা 

বর্ণন-মুখে ভগবান্ পরমানণণ “তৎ-পদার্থ নিরূপিত হইয়াছে । আর তৃতীয় 

যটকে এ উভগ্নের এুক-বাক্যার্থ পরিস্ফুটরূপে বণিত হইয়াছে। 
“মধুহ্দনের এ সিদ্ধান্ত অদঙ্গত। কেননা, গীতার অগ্তে ভগবানের 

শরণ লইবার উপদ্ধেশ আছে। সুতরাং জীবব্রদ্দের একত্ববাদ সমীচীন 

নহে।” 

“ধর বালয়াছেন যে ভগবান্ অজ্জুনকে ধর্মজ্ঞ।ন-রহম্ত উপদেশ 

স্বারা শোক মোহ হইতে উত্তীর্ণ করয়াছেন |” 

“ধর আরও বলিয়াছেন, 

ভগবদ্ভাঞিমক্তস্ত তৎপ্রসাদাতুবোধতঃ। 

স্থথং বন্ধবিমুক্তঃ স্তাৎ হতি গীতাথ সংগ্রহ ॥ 

“রামান্ুজাচাগা খালম্াছেন, পরমপুরুষাথলক্ষণ মোক্ষসাধনভূত 

বেদাস্তোদদিত [বষয়জ্ঞানকম্মান্ুগত ভাক্তযোগ গীতার [ববুত হহইয়াছে। 

জ্ঞানকম্মসমুচ্চয় অশসহিত ভঞ্জিযোগই গীতাশাস্তার্থ 

সিন্ধান্ত এই যে, এই গীতাশাস্ত্রে ভগবাণ্ পুরুষোত্তম এ্।কুঞ্ণ সকলের 

মুক্তির ঝবন্ত অবতীণ হইয়া স্বরূপে ভক্তি প্রদদানপৃর্ববক সাবিকাদি ভ্রিবিধ 

ভক্তগণের উদ্ধারার্থ......ভক্তি উৎপাদন অন্ত শ্ব-্বরূপ প্রসঙ্গ ক্রমে 

উপদেশ দিয়াছিলেন। গীতাতাৎপর্যয-গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে 

প্রবৃত্তিধর্্মং ভগবান্ খবিদ্বার নিরূপ্য তু। 

নিবৃত্ধিনিষঠাং শদূঢ়াং নিংসন্দি্ধাং হরির্জগৌ ॥ 
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সাংখাং যোগরহস্যং চ রহস্ট তমমেব চ। 

অন্োন্তাধিকনিদ্ধারে। ভ্ঞানবিজ্ঞানয়োরপি ॥ 

শ্বশ্ব+পবিনিদ্ধারে৷ ভজনে এরনির্ণয়ঃ | 

তদ্ধেতৃপ্ডণবৈষম্যং সর্বশান্বিনির্য়: ॥ 
ইতি গীতাপনিদাারো! যথাভাগে। বিতগ্তে। 

সাংখ্যযোগো ।নরূপাাদো নোহমুৎসাস্ত ফান্ঠুনম্। 

উক্তিপীযুষপাতাগং রুূতবা!নতি সংগ্রহ ॥* 
«অতএব গীতায় ৬ক্তিশার্হ পদেপ্রণ্য-ভঞ্জিমাগহ গীতা নিণীত 

ইয়াছে। তাহঠারহ মধাদা উপদছ হহয়াতে। ভাই শাতাশেষে 

মচ্গেন ব'লরাছে১- 

গনষ্রে। চোভঃ দাঠগন্ধা হত গসাদান্ময়াহঢাত | 

ঠাহাযি গঠলশোহ ক রিযো বটনং তব 0 

“রূপে বভ-্ল'প্রদায় পবমতন্ধ আবাঙছুদেবে ভাক্সানগার পাধান্ 

-এবং তাঠাহ গতাশা স্তর মুখা প্রাহপান্ভাবষয়রূপে সাস্ত কারিয়া 

ছন।  এবলশ-নতে ভিগবান্. বঙ্গাবগ্থাং নিকপা স্বরপালুতয়া 

বব গুহাতমম্ ই 51 দিন্প _ শক্তি পপতীারেবেক্তবান।, 

গীতার অন্যান্য ব্যাখ্যা-এহকপে হছ স্থানে যাহা উদ্ধত তভল, 

515) ১ততে আমরা গাতার আভধের বা মুপসৃত্র ব্রঙ্গসন্থগে এবং পরন 

প্রয়োজন সেই অভিধেয় বন্ধরূপ পরমপদ পাভ বা নিঃশ্রের়স ও 

চাহার উপায্পহ্ত কন্ম ভান ও জ্ঞানমার্গ সম্থপ্ধে শক্করাচার্্য ও 

টাকাকারগণের মত কতক ৰুঝিতে পারি। অন্ত ভাষ্যকার বা 

সীকাকারগণের মত এ স্থলে টদ্ধুতত করিবার প্রয়োঞ্ন নাই। গীতার 
চাষ্য ও টীক অনেক আছে। এগিয়াটিক সোসাইটী কর্তৃক সংস্কৃত 

পুখির অনুসন্ধান-ফলে বাট. খানির আধক গীতা-ভাব্য ও টীকার পু্থ 
মাবিক্ুত হইয়াছে । এ সকল সাধারণের ঢল্প্রাপা। যে নকল ভাষা ও 



৬ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 

টাক। প্রচলিত আছে বা পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে শ্রীশঙ্করাচার্যের 

ভাষ্যই প্রধান, ইহা পূর্বে বলিয়াছি। শাঙ্করভাষ্য ব্যতীত, রামাহুর্কৃত 
ভাষা, গিরিকৃত শাঙ্করভায্যের টাকা, হনুমতকত ভাষ্য, বলদেবকৃত 

ভাষ্য, ভ্রীধরম্বামীর ব্যাখ্যা, মধুস্ন সরস্বতীর ব্যাথ্যা, বল্পভাচান্য- 
সম্প্রদার অনুযায়ী ব্যাখা, যে এই ব্যাথায় সমালোচিত হইয়াছে, তাই! 

পূর্বে উক্ত হইয়াছে । এই সকল ভা ও টীকা ব্যতীত, গীতার মাধ্ৰ 
ভাষ্য, নীলকণ্ঠের টীকা, বিশ্বনাথ চক্রব্ঠর টাকা,নগহরিকৃত গীতাসংগ্রহ, 

আনন্দতীর্ঘ প্রণীত গীঠাতাতপগ্য-নির্ণয় ভাষ্য, এহ 'ভাষোেব উপর 

জয়তীর্থের ব্যাথা, শঙ্কপানন্দের গীঠাতাৎপধাবোধিনা নিব, জগদীশের 

গীতা প্রদাপাখা খ্যখ্যা, বল্পভসম্প্রদায়র কু [বটুলর্ুত গীতার্থববরণ 

ব্যাখ্যা, কল্যাণভদ্রেপ ব্াখ্যা প্রতি গাতার যে সকল ব্যাথা পাওয়া 

যার, সেসকল £হ ব্যাখ্যায় আলোচি১ হয় নাত। এহঠ সঞ্প ব্যাথা 

সংগ্রহ করিতে না পারায় এবং গাঠার পরয়োজনাবাধ লা হওয়ার, এ 

ব্যাথায় উক্ত ভাষা « টীকা সকল আংপো'চত হয় নাই । 

গীতার সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা বিভাগ ।- গীতার যশ প্রকার ব্যাখ্যা 

ৰা ভাষা থাকুক তাহাপধিগকে প্রধানতঃ ই ভাগে বঙক্ত করা য।ইতে 

পারে। এক-_শ্রীশস্ক৭-প্রমুখ সন্না।সা সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যা আর এক, 

আ।রামা্টজ-প্রমুখ বৈষ্ব বা বৈরাগি-সন্প্রপায়ের ব্যাখ্যা । উশক্করাচা্য 

সন্গআস-সম্প্রদায়ের প্রবণ্তক সংসার হাগী ব্রক্ষবাদী ও জ্ঞাননিট। অক্ষর 

নিগুপ ব্রহ্মতক বিজ্ঞান ছারা যে ত্রহ্ম রূপ প্রাপ্তিরূপ নিঃশ্রেহস সিদ্ধি ভয়, 

ইহাই শঙ্কর সিদ্ধান্ত। তাহার অন্ুবন্তণ ব্যাখ্যাকারগণ -তাহারই 

মতাবলদ্বন করিয়া গাতা ব্যাখ্যা করিয়াছেন,_এ জন্ত তাহাদের ব্যাথা 

স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিবার ত্ প্রয়োজন নাই। তবে শাঞ্গরভাব্য 

বুঝবার জঞ্জ আনন্দগিরির টাক ও মধুস্দনের ব্যাথ্যা বুঝিবার প্রয়োজন 

অ।ছে, তাহা বলিয়াছি-_- 
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বৈষ্জবাচাধ্যগণ পুরুষোত্তন বাস্থদেবকে পরষতত্বরূপে গ্রহণ 

করিয়াছেন, এবং অনন্ক ভক্তি দ্বার! সেই পরমপদ লভ্া__ইহাই সিদ্ধান্ত 

করিয়াছেন । বৈষ্বসম্প্রদা্ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। তানুসারে 

তাহাদের পচারিত গীতাব্যাথ্যা ও চারি ভাগে বিভন্ত কর! যায়। প্রথম-_ 

রামানুজ ও তাহার অন্বত্তী প্সম্প্রদায়-গ্রবভিঠ বিশিষ্ট অধৈত বাদ 

অনুদারে ব্যাথ্যা। দ্বিতীয়__বল্পভাচাধ্য-প্রমুখ  [বধুস্বা মি সম্প্রদায়ানুষায়ী 

শ্বন্ধাদৈতবাদ অনুসারে ব্যাধ্যা। তৃঠীয়-__নিম্বা্ক সপ্প্রৰায় মঠাঞ্পারে 

ত্বৈহাত্বৈতবাদ অনুযায়া ব্যাখা! | চতুর্থ--মধব।চার্ম-প্রব্তিঠ মধিব সম্প্র- 

দায়ের দ্বৈতবাদ অনুসারে বাথা।। এই সকল বিভিন্ন বাদের অর্ধ এই 

সকল সম্প্রদায়তুক্ত আচার্য্যগণের রচিত বেদান্তণশতনণ ভাবা হইতে 

জান! যায়। এস্কলে ঠাহা উল্লেখের আবশ্থীক নাই। ইহা হইতে বুঝিতে 

পারা যায় যে, বৈষ্ণবাচাধ্যগণ যে গীতা ব্যাধ্যা করিন!ছেন, সে সকলকে 

এই চাল্রি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাঁর) এবং কোন্ ব্খ্যাকার কোন্ 

সম্প্রদাক়ভূক্ত তাহা জানিলে, ঠাহ'দের গীত'বাপ্যাৎ মুশসহর৭ আনা 

যায়। এই সকল র্যাখ্যাকারগণের বিাভন্নবাদ এন্বংল সংক্ষেপে 

আলোচনার গ্রয়োজন। 

_ সাম্প্রদায়িক মতভেদের বিবরণ ।__আমরা পঙ্াক্ষ ৭ ঠনান- 
প্রমাণের দ্বারা এই যে অসংখ্য (1১1017110)) বহুতপূর্ণ জগং জানতঠাপার, 

সেই জগতের নানান্বের ধা একহের ধারণার জণঠ পদ৪ -নিন্মণ গানে 

স্বতঃসিজ। প্রপিন্ধ জন্্নাণ পগুত ক্যাণ্ট, ঠাছাকে 101. ৪1১1 164৯9 
বলিক়াছেন। পরমকঞ্ণামনা প্রতি সেই প্রবঞ্জের সাহাম্য এগ অব 

রন্ধন আমাদের নিকটে প্রকাশ করিঞ্লাছেন। এছ অণংধ) বহওদুর্ণ 

গড়জীবমর জগতের মধ্যে ও “আমার মধ্যে ক্র দে? অ্রশ হর দেখহখা 

দির ভাঙার অগুলদ্ধানের উপার নির্দেশ করিখাছেন। পনর) স০,/সণ 
নেই শাস্কনিদি্ উপায়ে ব্রদ্ধতত্ব অহ্থসঙ্ধান ক11:5 |গঙ। [1৭৬4 51-৭ 
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আমার ও এই জগতের অন্তরে বাহিরে, সেহ এক ব্রহ্মতত্ব যে রা" 

উপন্ান্ধ করিয়াছেন, তাহাই তাহারা তাহাদের কৃত বেদাস্তদর্শনের ভাষে 

ও গীতাভাষ্যে প্রধানতঃ বুঝাইয়াছেন.। 

এই প্রত্যক্ষ জড়জীবময় জগৎকে অতিক্রম করিয়। ব্রহ্গতত্ব টপলব্জির 

উপায় কি” শঙ্কর বুঝাইয়াছেন যে, আমাদের জ্ঞান এ ব্রহ্মমধ্যে যে 

দেশকাঙ্গনিমিত্তপরিচ্ছিন্ন জ্েয় জগতরূপ ব্যবধান রহিয়াছে, এই বে 

দেশকালনিমিত্তপরিচ্ছিন্ন দেহাদি অধ্যাসযুক্ত জ্জাতা জীবভাঁবের আববণ 

রহিয়াছে, ইহাদিগকে দূর করিয়া দাও, তবে এ ব্রঙ্গতত্ব উপলব্ধি হইবে । 

শুধু তাহাই নে । তাহা হইলে ব্রহ্মের সঠিত আমাদের আর “কোন বাব 

ধান থাকিবে না । ব্রহ্ম ও আমর] এক হইয়া যাহব। কিল্ক এই যে জড় 

জীবময় জগতৎরূপ আবরণ, ইতাকে সরাইয়া দিবার পায়কি? শঙ্করব 

সিদ্ধান্ত এহ যে, মামাদের জ্ঞানে যে এস জড়লীবময় জগং জ্ঞেয়ন্াপ 

প্রতিভাত, ই! আমাদের অন্তান মাত্র, ইহা মায়াময়-_মাঁয়া-কল্িত। 

ইহ।র বাশ্াবিক বা পাগমার্থিক সন্থা নাই, হার ব্যবহারিক (1১1১70- 

11)0181) সন্ত! আছে মাএ। স্প্রেষেষন আমরা মনেই জগত গড়িছা 

লই ও তাহ! ভোগ করি, জাগ্রৎ অবস্থায়ও * মরা সেইব্দপ অবিদ্ভাবশে 

এই জগৎ গড়িয়া! লহ । এইবকপে মায়! দ্বারাই বঙ্গে এই জড়জীবমর' 

জগত ববা্ত ৰা কল্পিত হয়। বঙ্গ অনন্ত জ্ঞানন্বদপ। জীব আমরাও 

স্বরূপতঃ সেই জ্ঞানরূপ। মায়া ভন্তই সেই জ্ঞান অন্রানাবরিত ভস,__ 

জাতা-জ্ঞেয়-রূপে ট্দতাস্মক ভয়, দেশকাপ-নি'মত্তপারচ্ছিন হয়) ভিগুণজ 

ভাঁব দ্বারা মোহিত হয়, তাই আমাদেৰ জীবভ'ব হয়। এই সিদ্ধান্ত হইতে 

শঙ্কর নির্বিশেষ ব্রঙ্গবাদ, জীবব্রক্ষের অভেদবাদ এবং জগতের পারমার্থিক 

অর্থে মিথ্যাত্ববাদ স্থাপন করিয়াছেন। শক্করাচাধ্য বেদান্তদর্শনের ভাষোই 

যুদ্জিতক দ্বারা ঠরপক্ষ নিরাশপুর্বক এই বাদ দ্বাপন করিয়াছেন। 

শীতাভায্যে তাই! বিবৃত হয় নাই, একথ পুর্বে উক্ত হইয়াছে । 



ব্যাখ্যা-ভূমিকা । ৬৩৬৩ 

রামানুজ এই বহৃত্বপূর্ণ জগতের মধ্যে সেই এক তত্বই অনুসন্ধান 
করিয়াছেন, এবং সেই ব্রহ্গভত্বমধ্যেই সে একত্ব দর্শন করিয়াছেন। 

'তানও শ্রুতি পমাণের পর শির্ভর করিয়া, সেই একত্ব স্থাপন করিয়া- 

ছেন; কিন্তু তাহার জণ্ আমাদের ও ব্রহ্গের মধো যে জগতরূপ বাবধান, 

হাহ! উড়াহয়া দেন ন'ই--ত'ঠ!কে মিপ্যা বলিয়া সিদ্ধান্* করেন নাই। 

তিনি ব্রঙ্গেই এই জডজীবনয় জগৎ দর্শন কারয়াছেন। ব্রহ্ম কেবল 

অনন্ত জ্ঞানস্বূপ পঠেন, তিনি অচিগ্ত শক্তিম্বরপ। তিনি অনস্ত 

কলাণ-গুণের আকণ -- এগ সগুণ। আর কোন হেয় গুণ ব্র্গে 

পাঃকতে পারে না, এজ৭। ব্রহ্ম নিগুণ' বক্ষ নিধিশেষ নহেন-তিনি 

সবিশেষ। তিনি স্বপ'ক দ্বারা শুদ্ধ চিৎ, চিদচিৎ 9 অচিতবূপে 

আণব্যক্ত । শুদ্ধ ১২5 কা'ষাতম পরমেশ্বর (1১0-56)7210591), জীব 

অনচত্যুক্র চিংকশ। এল «ন 1০ধংশে পুঞ্ধষোন্ধম পরমেশ্বরের সহিত 

আতর । আর আহ 5 9৪খগং। জাব ও জড় উভয়হ সেই "চশ্সয় 

পুরুযোবনমের শরাত। হন্ধপে রামানুজ শকঙ্কারর নিবিশেষ অঙ্গাবাধ, 

জীবপন্ধ-সম্ব্গ বিষম আ হনবাদ এবং জগতের পাবমার্থিক মিগাা হবাদ 

ও বিবর্ত বা অধা'সন, 'শরাশপুদ্িক সবিশেষ বঙসগবাদণ, জাণরদ্ধে 

'"ভের্দাভেদবাদ ৪ %গঠর বঙ্জধনপার সহাত্বাদ ও পরিণামবাদ 

স্থাপন করিতে চে ক দান । সাধারণতঃ বৈষাবপন্প্রণায়গণ এই 

মতর অন্রণত্তী' টিক ফিঠার তেদাতভিদবাদণ মর্থ-__অন্ত টবিষও ৭ 

বাখ্যাকাণ্গণ গ্রঠণ 1 2 তাত উঠান হভেদাঠেদমতে, প্রক্কাত 

গবধুক্ত জা £ দাস শাশর সাঠঠ একাকার বালিহ্া জীবরঙ্গে 

অআডেদ দেন ধ্তে ৬ হা ্ ঠা রি 2 এ জীবে ০ বদ তে থা7+ । 

ভগবান্ '৮দ্খপ। ** ? একা ভগ ন্ অংশ, দ্বাব ঠাহার 
অংশ। আঅ.' ভ..২ শু সতত দার ধা স্বগঠ ভেদ মাছ মা, 

অন্ধ ভেদ নস হ। 



৬।০ শীমদৃভগবদৃগীতা । 

যাহা হউক, রামানুজের মতে বদি জীব ও জগৎ সত্য হইল, তবে এ 

উভয়ের মধ্য দিয়া বরহ্দর্শন কিরূপে সম্ভব? ইহার উত্তরে রামানুজ 

বলেন যে, অন্য সকল পদার্থের বিরোধী-লক্ষণ ছারা ব্রন্ধ প্রতিপার্গিত হন। 

সত্য জ্ঞান ও অনস্ত এই বিশেষণ বা লক্ষণা দ্বার,_-|বকারাম্পদ অ্ত্য- 

ৰন্ত হইতে--জড় বস্ত হইতে বা দেশকালনিমিত্ত পরিচ্ছিন্ন বস্ত হইতে 

বরক্ষকে পৃথক্ করিয়া ধারণ] করা যায়। এই সবিশেষ ভাবেই ব্রঙ্গ 

আমাদের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের বিষর হন। এক বস্ত হইতে অন্ত বস্তর 

পার্থকা সাধন না করিতে পারিলে, আমাদের বস্ত-জ্ঞান সিদ্ধ হয় না। এই 

জন্ত রামানুজ ভেদাভেদবাদ সংস্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি 

সাধারণভাবে ভেদাভেদবাদ গ্রহণ করেন নাই । তিনি অভেদমধ্যেও অংশ 

ও১অংগ্নী ভাব স্থাপন করিয়াছেন। রামানুজ সাধারণ ভেদাভেদ বাদ 

সম্বন্ধে বলিয়াছেন, সে ভেদাভেঙ্র বাদে ব্রচ্ধেতেই উপাধিসংপর্গ হয় । উপাধি- 

ংসর্ণে জীবগত দোষ ব্রঙ্গে প্রাদভূতি হয়। ইহাতে (বরোধ উপস্থিত 

হয়। নিঁখলদোধশুন্ত অশেষকল্যাণগুপাকর ব্রচ্ধে জীবভাব স্বীকার 

করিলে, নির্দোষ ব্রঙ্গের সহিত জীবের ত্ভাবাপন্নতার উপদেশ বিরুদ্ধ 

হয়। অতএব জীব ভগবানের অংশ । ভগবান্ জীবের অন্তর্য্যামী ও 

নিয়স্তা। যাহা! হউক, রামানুজের মত এস্লে আর আলোচনা করিবার 

প্রয়োজন নাই । 

বল্পভাচার্য্য শুদ্ধান্বিতবাদী। তাহার মতে প্রপঞ্চাতীত পরক্রহ্ধ 

বান্ুদেবাথা পুকুযোত্তম শ্রীরষ্ই পরম তন্ব। প্রকৃতি ও জীব তাহারই 

শ-ত্ীহারই প্রকাশ বা বিভঠি। সেই পরওদ্ষ নিরবয়ব হইলেও, 

তীহার অংশকল্পন। আদি ঠিক নছে। তঁ'হ'র নানাত্ব এচ্ছিক। মুক্তিতে 

জীব গুগবানের তুলা হয়, রঙ্গনা হেতু তাহার দ্বৈতবিলোপ হয় ও 

তাহার শুদ্ধ ব্র্ধত্ব হয়। পরম তরক্ষ ভ্ীভগবান্ নিত্য-লীলাবিশিষ্ঠ। ভক্ত- 

গণকে শ্বরূপানট্দ দান করিবার জগই ভগবা” লালা করেন।* বল্পভাচাধ্য 
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প্রকৃত ভেদানেদবাদী। বন্ধ অবস্থার জীবে ও ত্রন্দে ভেদ থাকিলেও, 

মুক্তিতে জীব ব্রহ্মতুল্য হয়, তথন অংশাংশি-ভাব থাকে না। 

মধবাচার্য্য হৈতবাদী। তাহার.মতে বান্দেবাখ্য পুরুষযোত্বম গ্রকৃষ্ণই 

পরম তত্ব । তাহা! জীব ও জড়জগৎ হইতে ভিক্ন-_অতান্ত ভিন্ন । 'এই 

ভেদ পাচ প্রকার,--জীব ও ঈশ্বরে ভেদ, জীবে জীবে পরম্পর ভেদ, 
জড় ও ঈশ্বরে ভেদ, জড়ে জড়ে পরম্পর ভেদ ও জড় ও জীবে ভে । এই 

পাচ প্রকার ভেদ অনাদসিদ্ধ। জীব মুক্ত হইলেও, এই ভেদ 

থাকে। এই ভেদবাদে একত্ব দশন সিদ্ধি হয় ন1। 

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যযগণ গ্রধানতঃ মাধব সম্প্রদ্দায়ভূক্ত হইলেও অচিম্থ্য 
তেদাভেদরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীবণদেবের বেদান্ত-দর্শনের গোবিন্দ 

ভাষা মাধব মণান্ুযায়ী হুইলেও, তাহাতে এই মতের আভাস পাওয়া 

ধায়। ইহাদের মতে, অচিস্ত্য আগ্ঠারূপ শ্রীরুষ্ণমায়ায় ওব বিস্বৃত হওয়ার 
স|চ্চদানন্দপ্বরূপ জীবের সংসারভ্রম হয়। মুক্তিতে জীব যে সাচ্চদানন্দ- 

গ্ধপ বর্গের অংশ, তাহ! অনুভব করে । জীব আত্মপ্বরূপে বরদ্ধের অংশ। 

রাবর সহিত কিরণের যে সম্বন্ধ, আগ্রর সহিত প্দুলিঙ্গের যে সম্বন্ধ, 

সমুদ্রের সহিত তরঙ্গের যে সন্ধ, সেইরূপ ব্র্মের সাহত জীবের সম্বধ্ধ | 

_ লচ্চিদাননদতাদি ব্রহ্ষের সাধনা জন্ত ভীব স্বরূপত: ব্রঙ্গের সহিত অভেদ, 

কিন্তু পরিচ্ছিন্নত্ব জন্ত ভেদও নিতাসন্ধ। ভগবানের অনার্দিসগ্ধ 

চদ্বিলাসরূপ মহাযোগাখ্য শক্তি হেতু জীব ভগবান্ হইতে নিত্য ভিন্ন 

সে শক্তি অচিন্ত্য, এজন্ত এ ভেদাভেদ ও অচিন্ত্য। 

নিথ্থাককাচার্্য, রামানুঞ প্রভৃতি বৈষ্বাচার্যাগণের মতানুষাযী পুরুযোওষ 

নারার়ণকে পরম তত্ব বলিয়! গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ও 

ভেঙ্নাতেদবাদ স্বীকার করিয়াছেন । কিন্ত তিনি নিপুণ অক্ষর ব্রঙ্থতত্ব 

স্বীকার করেন। গীাহার মতে ব্রচ্জের অভিব্যক্তির ভাব চারি গ্রকার। 

অক্ষরভাব পরমপুরুষ বা পরমেশ্বর-ভাব, জ্লীবতাব ও রড়প্ররুতিভাব। 
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এই চারি প্রকারভাব পরম ব্রন্গে নিত্যসিদ্ধ। অতএব ব্রহ্ম সবিশেষ ও 

নির্বিশেষ উভয়ই, অক্ষররূপে ব্রহ্ম নিন্বিশেষ। আর ঈশ্বর জীব ও 

জগতরূপে ব্রহ্মতত্ব সবিশেষ, নানাভাবে গ্রতিভাত। 

এইরূপে |বাভন্ন ব্যাথ্যা কারগণ গীতার অভিধের পরমতত্ব বিভিন্নভাবে 

বুঝাইয়াছেন। সহ পরম তত্ব পরম বক্ষের নির্দেশক “ভ্রীকষ। প্রত 

নাম ভেদে কিছু আপিয়া যায় না। 1কন্তু তাহার ধারণা বা অর্থ ভেগে 

ষে বিভিন্ন বাদ বা মত স্থাপিত হইয়াছে, তাহ তেই বিরোধহয়। 

মতভেদের কারণ।-_আমর। পুব্ব বলিরাছি যে, এই মতভেপের 
কারণ পণ যোগজ দৃষ্টির অভাব। উঠারা সকলেই আংশিকভাবে 

সত্যদর্শন করিয়াছেন। বলিয়াছি ৩ মানদের পরিচ্ছিনন জ্ঞানে 

অপরিচ্ছিন পরম ৩ত্বেপ স্বরূপ শন, একর? অসন্তব। ব্যাব্যাকারগণ 

সাধারণতঃ ঞ্রাঙপ্রমাণের উপর নিভর করিয়া, এবং গ্রুতি সমগ্বয় করিয়া 

যুক্তি ও তক দার! 'শ্ত-আধিগম্য অতি গভীর ব্রহ্ধতত্ব এবং তদন্তণত 

অন্ঠান্ত তত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন । পুর্বে বলিয়াছি যে, যুর্চি ৩কেব 

উপর নিভর কারয়া শ্রত্যুক্ত পরমব্রক্ষতত্ব মীমাংসার প্রয়াস করিলে বাদ- 

বিবাদ স্বভাবতঃহ উপান্থত হয়। শাঠার প্রকৃত মীমাংসা সহজে পাওয়া 

বায় না। এজগ্ঠ শ্রাভগবান্ গীতায় যোগ পথ অবলম্বনে পরমতত্ববিজ্ঞান 

লাভপুব্বক সেহ পরমপর্দপ্রাপ্তির উপদেশ [িগ্লাছেন। পূর্বে বলিয়াছি 
যে, গতোপাদষ্ট নিষ্কাম করম্মনিঠায় স্থিত হইয়া সাংখা বা! আত্মজ্ঞান 

লাভ করিয়া, ধ্যানযোগে সংসিদ্ধি লাভ করিতে পারিলে যোগী তত্ব্শী 

হইতে পারেন । যুক্তিতর্কের ভ্বারা, বাদ-বিবাদ দ্বারা তত্বদশন সিদ্ধ হয় 

ন।। শ্রীভগবান বালয়াছেন,-- 

মধ]াসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যু্জনমদা শ্রয়ঃ | 
জসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞান্তসি তচ্ছপু॥ ( ৭1১) 

তগবানে আস্ত্তমনা হইরা ভগৰান্কে আশ্রয় করিয়া! যোগৃযুক্ক হইলে, 
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সাহার সম্বন্ধে যে বিজ্ঞান-সহিত জ্ঞান প্রকাশ হয়, তাহাই ভগবান্ দ্বিতীয় 
ষটুকে ৰিবৃত করিয়াছেন এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ে সপ্তম হইতে একাদশ 
গোকে উক্ত অমানিত্বাদি জ্ঞানপাভ হইলে, জ্ঞেয় ব্রঙ্গতত্ব শ্বরূপতঃ জ্ঞানে 
যেরূপ প্রকাশ হয়, ভাহাও ভগবান্ বিবৃত করিয্বাছেন। যে গানে এই 
বঙ্গ জ্ঞে় ভন, তাহার হ্বরূপ ভগবান্ যেক্ধপ বলিম্াছেন, তাহার মধো 

ঈশ্বরে অনন্ত অগ্যভিচারিণী ভরক্ক, যোগ ছারা অধাস্থ জ্ঞানে নিত্াস্থিতি 

ও “বুপ্রানার্থ ধর্শনঈ পধান। এ তত্ব পুর্ধে উলিখিহ হইয়াছে । যাারা 

হগবদুপর্দিষ্ট এই মার্গ অনুসরণ না করিয়া শুকনুক্তি বা বাদ বিবাদ ছারা 

“৩ সমনৃয়পুর্বক ঈশ্বরতত্ব ব' রন্ধতস্থ লাভ করিতে চাহেন, তাহাদের 

দশন আংশিক, “কদেশী, অপূর্ণ । 

শি উক বঙ্গ তত্ব ।--শ্শত বঙ্গতন্তের উপদেশ নানাভাবে 

রও হইয়!ছে! সে" সং তি মন্ত্র বিচ ও মমধয় দ্বারা বিশ্িজ 

যাথ্যাকারগণ ব্রঙ্গঠন্ত (বভিন্নরাপে ধারণা করিয়াছেন, 251 পুর্বে 

উপ্লখিত কহয়াছে । এক্ষণে “ভুক্ত ব্র্মহব সক্ষেণে পুঝতত হইবে। 

প।5 বলিয়াছেন, “এহৎ বৈ সহ্যকাম পরঞ্চ অপর ্।” প্রিহ্ব 

248 81২)। রঙ্গের গু ভাব-পররন্ধ ৭ অপরণন্ধ অথবা নির্বিিশেষ 

'নগুণি লিরুপাধি বর্গ, এব সবিশেষ সগ্চণ সংপাধিক বঙ্গ । শঙ্করাচা্া 

“জন্য বলিয়াছেন, 

“দিন্ধপং হি ্রন্গাবগম্যণে, লামন্ূপরবিকরভেদোপাধবাশইগ গদি 

পরীতঞ্চ সর্বোপাধিবর্ি হম 15 

শঙ্গরাঢা্য অগ্নত্র বলিম্কাছেন,_- ৃ 

“সন্তি উভয়পিঙগা; শু ৯য়! ব্রহ্ম বিবয়াঃ | সর্বক ঘা সর্ঘ কানঃ সর্বগন্ধঃ 

সণ্বরদ ইত্যেবমাগ্তা;ঃ সবিশেষ-লিঙ্গাঃ ) অস্থুলম্ অনণুম অহ্থ্ম্ অদীর্ঘদ্ 

ইন্যেবমাস্তাশ্চ নির্বিশেষলিক্গা 1” 

শ্রুতি সর্বত্র একট নির্বরশেষ ব্রক্মাক রলীবলি্গ শব দ্বারা ও 'তৎ' শব 
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ছার নিদ্দেশ করিয়াছেন, এবং সবিশেষ ব্রঙ্ষকে পুংলিগবাচা শব 

স্বারা ও “সঃ শব্ধ দ্বার! নির্দেশ করিয়াছেন। যাহা হউক, শ্রুতিতে ব্রদ্গের 

এই ছুইরূপ ভাব উপদিষ্ট হইলেও, শক্করাচার্া প্রমুখ সঙ্ন্যাসি-সম্প্রদায় 
ব্রন্মের এই নির্বিশেষ নিরুপাধি পরম ভাবকেই পরমার্থসত্য বলিয়া 

গ্রহণ করিয়াছেন। আর রামানুজ প্রমুখ বৈষ্ঃবাচার্ধ্যগণ কেবল ব্ধের 
সগুণ সবিশেষ সোপাধিক ভাবকেই পরমার্থসত্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন । 

তাহারা কেবল নিগুণ নিরুপাধি নির্বশেষভাবকে পারমার্থিক সত্য বণিয়! 

স্বীকার করেন নাই। শকঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, 

“অতশ্চ অগ্ভতরণিঙ্গপরিগ্রহেইপি সমস্তবিশেষরহিতং নির্ব্িকম়- 

মেব ব্রহ্ধ প্রতিপত্তব্যং, ন তত্বপরীতম্। সর্বত্র হি ব্রহ্মপ্রতিপাদনপগেধু 

বাকোযু অশবামম্পশমন্ধপমব্যয়ম ইত্যেবমাদিষু অপাস্তসমস্তবিশেষমেব 

ব্রহ্ম উপদিশ্টতে।” | 

অথাৎ উভয়াবধ লিঙ্গপারগ্রহ সত্বেও সমন্তবিশেষরহিত নির্ধি- 

কল্প ব্রহ্মই প্রতিপাস্ত, তাহার বিপরীত সবিশেষ সগুণ ব্রহ্ম প্রতিপাগ্য 

নকেন। কারণ, উপন্ষিদে যেখানেই বদ্ধের স্বরূপ প্রতিপাদিত হুহয়াছে, 

সেখানেই, অশব অস্পর্শ প্রভৃতি শব দ্বারা, ব্রহ্ম যে সমুদায় বিশেষণ- 

রহিত, তাধা উপদিষ্ট হইয়াছে । তবে ব্রহ্ম ও ঈশ্বর থা পর ও. 

অপর ব্রন্ম__এইরূপ ব্রক্ষের ছই ভাব উক্ত হইয়াছে কেন? হহার 

উত্তরে শঙ্কর বলিয়াছেন,--“'যত্র অবিস্ঠাকুশনামরূপা।দবিশেষ প্রতি- 

ৰোধেন অস্থুলাণিশবৈ বর্গ ব্যপাদস্ততে তত পরম্। তদেব বত্র নাম- 
রূপাদদিবিশেষেণ কেনচদূ বিশিষ্টমৃ উপাসনায়োপদিশ্তরতে “মনোময়ঃ 

প্রাগশরীরো! ভারূপঃ, ইত্যাদি শকৈস্তৎ অপরম্ 1” (বেদান্তসত্র 

৪1৩১৪ ভাবা )। অর্থাৎ নির্বিশেষঃব্রক্মুই পরম ব্রক্। সবিশেষ ব্রহ্ম 

উপাসনার জন্ত উপদিষ্। 

অন্তদিকে রামানুজ এই মত খণ্ডন করিয়া, শ্রুতিশ্বতির সর্বত্র যে 
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সগ্ডণ বন্ধই প্রতিপার্দিত হইয়াছেন, তাহা |সদ্ধান্ত করির়াছেন। 

রামান্ুজ বলিয়াছেন, 

স্যতঃ সর্বঞ্র শ্রুতিস্বতিযু পরং ব্রহ্ম উভয়লিঙগম্ উভয়লক্ষণমতি- 

ধায়তে নিরম্তনিখিলদোবত্ব-কল্যাণগুণাক রত্ব-লক্ষণোপেতম্ ইতার্থঃ।৮ 
_রামানুজ [সন্ধাস্ত করিয়াছেন বে, ব্রহ্ম সমণ্ত দেষরহিত বলিয়া 

নিগুণ, এবং অশেষ কলাণগুণের আকর বালয় সপ্তণ। শঙ্কর যে 

অথে ব্রহ্ষকে নিগুণ বণিয়া বুঝিয়াছেন, তাহ! পরমার্থলত্য নহে। 
পরব্রঙ্গ সগ্ুণই, তিনিই পুরুযোত্তম। অক্ষর ব্রহ্ম প্রত্যগাম্ম! মাত্র। 

আমরা পূর্বে |নম্ার্ক-মতের উল্লেখ কারয়াছ। বৈষ্ঃবাচার্যগণের 
মধ্যে প্রধানতঃ |তনিই সবিশেষ ও নিরব্বিশেষ-বাদের সমন্বয় কগিয়াছেন। 

তিনি দ্বৈতাদ্বৈতবাদের মীমাংসা করিয়াছেন । তাঠার মতে বঙ্ধ_ সগুণ ও 

নিগুণ উভয়ভাবযুক্ত। তিনি পরাথা মায়াশক্তপ যেগে গগতের মুল- 

কারণ আধার কর্তা নিয়স্ত রূপে সগণ (11001101061) আক গ্গদতীত 

রূপে নিগু পণ (171917560700100) 1 * শ্বেতাশ্বতর গতির উপরে প্রধানতঃ 

এই মত প্রতিষ্ঠিত ( এই শ্রাতি অন্রস'রে- 

“ * নিশ্বার্কাচাধ্য কৃত “সবিশেষ নিবিবিশেদ পক প্তবে ডর" হইয়াছে যে, পিরম- 

তন হ্ীকৃক নিগুন'তৎ' প্রভৃতি শের দ্বার! বেদে বাচ্য, তিনি অবিদ্যাকৃত সর্ব 
বিশেষণ রহিত, অথচ বস্ততঃ তিনি সর্ধব বিশেব-সাগর | তিনি সর্ব-র্তিন বিন। 
কিছুই ধাঁকিতে পারে না, অথচ 'নেতি নেতি'_এই নিষেধমুধে যাহা বেদে নির্দেশ, 

তাহার আশ্রয়। ভিনি অণু হইতে ও অণু অথচ হুমহৎ_সর্বশক্ি বল যোগশালী। 

তাহা হইতে এই বিশ্বের উৎপত্তি--তিনি বিশ্বাস্ক-বিশ্ব নিয়ামক । তিনি নিবিধ- 

শেষ চিৎম্থরূাপ নিরুপাধি হুইয়াও ভক্তের কামনাপুরণকারী, তিনি অপরিচ্চিপ্র অঠিপ্ত্য- 

শক্তিমান্ হইয়া পরিচ্ছিন্পের ন্যায় লগত (বাজ্ঞানগম্য)। সেই পরমতন্ব ছুই 

তাবে বাচা,_তিনি অস্ুতৃতিযূপ আত্মতাবরূপ »্ব* সন্যান্বরূপ হখবোধর্প বরঙ্গভাব- 

রূপ বা পরসান্মরূপ।” এই ত্তবের কিন্দংশ উদ্ভ'ত হইল।-__ 

*নিগপং তদিতি বৈদ্িকং বচোহ বিদ্যায়! ত্বরি বিশেষণাসহে । 

বন্ততোহখিলবিশেষসাগরে নে! বিরুদ্ধমিতি তাৰদস্ত মে ॥* 1 
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“উদগীতমেতৎ পরম্ত ব্রহ্ম । 

তম্মিন্ ত্রয়ং হুপ্রতিষ্ঠাক্ষরঞ্চ ॥, ( শ্বেতাশ্বতর, ১।৭) 

অর্থাৎ এই যে পরম ব্রক্জ উদগাঁত, তিনি অক্ষর এবং তাহাতে তিনট 
স্থপ্রতিষ্ঠিত, অথবা তাহাতে অক্ষর ও এই তিন গুপ্রতিঠিত। আমরা 

এই শেষ অর্থই গ্রহপ করিয়াছি। তাহার কারণ পরে নির্দিষ্ট হহবে। 

এই মন্ত্রে যে "তিন উক্ত হহয়াছেন, তাহা (১) ভোগ্য ক্ষর প্রধানাথ্য 

জগং, (২) ভোক্ত। জীব, আর (৩) তেরযিতা ঈথর (শ্বেতাখঠর 

১৮১২) এই তিন বণে বর্ষ মগ্ন, আর অক্ষররূপে তিনি নিশু ণ- 

পরম ব্রহ্ম । 

শর্মতমতে পরমতন্থ ব্র্ধ নগ্ডণ ও নিগুণ ভাবখুক্ত। তিনি এক 

অদৈততন্ব , বাহার! [হাক কেবণ নিগুণ ভাবকে পরমার্থমত্য তত্ব পে 

গ্রহণ করেন 'ঠাহার। মতাকে একাদক্ হহতে আধাশকভাবে দশন 

করেন। আবাপ নাভরা খুনর সগ্ণ ভাবকে পপমার্থ তন প্রিপে 

দশন করেন, উ চারা” সতোর অপর দিক্ আংশিক ভাবে দশন 

করেন । এ উভেপ সনন্বপ্ধ করিয়া যে দশন, “অহং ও “হদং 

মধ্যে দে ব্রন্ধ ধশন, তাহা এক অথে মানবের "পরিচ্ছিল্ন জ্ঞানে বঙ্গ 

দশনের শেষ সীমা । জী: এ জগত সহিত সম্বপ্ধ হইতেই ব্রঙ্গজান 

সিক্গ তয় 'নগালন্ধ বঙ্দসান অসগ্তব। আমাদের জ্ঞানে আমরা এজগ্ 

(কঞ্চ।কঞ্চিদিহ (বিদাতে ন হি হাং বিনাইণপি তথাহখিলেশ্বর । 
নেতি নেতি চ নিষেধিতাশ্রয় স্দ্িশেষবিষয়েইপি সম্মতঃ ॥ 
বঙ্গণে। ভবত-আদিপুরুযাঁজ্জীয়তে যত ইদং রমেশ্বরাৎ। 

তন্রিস্কামকতয়া তদাস্মকং বিশ্বষেবনথিলং প্রচক্ষতে ॥ 
ঙ 

ঞ্ র্ শি শু রহ 

শ্রোতবাদ উপলভ্যতে তদ। নিরিবশেষ চতি মঙ্গলালয়ে ॥ 
জত্মভাবমনুতূতিযূ পিণে! যে বস্তি তব রূপরূপিশঃ। 
এধতাব-পরমাঝু-ভাবতঃ সত্যমেব হৃখবোধ-রূপিশঃ &* 
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৷ মগ্ুণ ব্র্গের পরমভাব-_পরমপুরুষ বা পুরুযোত্তম পরমেশ্বর, আর নিগুণ 

বন্ধের পরমভাব-_-'অক্ষর” ধারণা করিতে পারি । শ্রুতি এজন্ত এই ছুই 

তাবেই ব্রঙ্গের নির্দেশ করিয়্াছেন। শীতাতেও অভিধেয় বক্ষতত্ব এই- 

দপেই নিচ্ছি ভইহরাছে। কিন্তু ইঠাই শেষ নহে। আমরা এই কথা 

বুঝিতে চেষ্টা করিব। পুর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, গতার এই মূল এ 

অভিধের পরম *ৰ্ ব্র্ধকে ভিন্ন ভাবে ধারণা করিয়া প্যাখ্যাকারগ৭ গীতা 

9 বেদান্ত ব্যাথ্য। করিয়াছেন, এওগ্ঠ তাহাদের বাথ্যা বিভিন্ন ও এক- 

দেশী। ইহাদের এহ শিভিম হাত পক্ষবারণার মছো গহাদের সমগয়- 

পূর্বক যদি কোন মূল সুত্র পাওয়া যায়, ঠবেগাঠার পরত অর্থ কতক 

বুঝতে পারা যায়। নিম্ধাকাচাধা £কংপে দ্বৈবাদ 5 অদ্বৈতবাদের 

সম্থয় করিয়াছেন, '2শাও দেখগহছি। টিছ ঠাহ৪ যেন সব্বত্ 

স্বশীনাংসা পাঁচ নই । নি পরম শর পিন 2 অপর এই টিভির 

ডাবই পরমার্থ নতা বণিয়া শ্রথন হব্রিয়হেন, এটি গাএ। 

আমরা পুকে বলছি যে, মার যত ৬ পাশিঠ বা জ্ঞানী হউন, 

252 এ রড তাহার জ্ঞান সীমাবহ। বণিষাছি ত, 52 জান, হাহা এ 

ন্ৈত অবলথনে প্রকাশিত হয়। জাবজ্ঞানে অহ” ৮৪ তং? এই 
দ্বৈততন্ধ নিত্য-গ্রতিভাহ ; ইহা ব্যহীত এহ জ্ঞান দেশকাপনি ম নুপরি- 

চ্ছিন্ন। যেকোন বস্ত-জ্ঞান উপয় তয়, চাহ দেশকালনিনিকপপিচ্ছিগ্ 

হইয়া 'অ'তব্যক্ত ভয় । জ্ঞানের যে দন্ট 'অহং 9 উদ" বা জ্ঞাত রে হেয়, 

তাহ] এই দেশকালনিনিত্তপরি'চেন্স ইহয়া জ্ঞান কা স্াণে আহবা ক 

হয়। প্রত্যক্ষ অন্রমান বা শ্রুতি প্রনাণজ 'প্রমান্তান ' এহরাপ পরিচ্ছন্ন । 

এই জ্ঞান চিত্তের ধর্্ব-বুদ্ধিরই রূপ । সাংখ্যদর্শন-ম5 ভষা সান্িক 

বুদ্ধিরই দ্ূপ। রজন্তম:সন্বদ্ধ জন্ত এই জ্ঞান নিতা অন্ঞ'নজড়ি ত-- 

আবৃত বা বিক্ষেপুুক | এজন্ত এ প্রমাজ্ঞানও রজন্মঘোরূপ অজ্ঞানঞেতু 

বিকল্প ও ৰিপর্যায়বৃত্তিরপ হয়। অমুততরঙ্িনীভাষ্যে ইহার খজিত আছে। 
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আমাদের জ্ঞান যে পরিচ্ছিন্ন অজ্ঞান দ্বার! সীমাবন্ধ হয়, তাহ! আমাদের : 
শাস্ত্রে প্রায় সর্বত্র উপদিষ্ট হইয়াছে । বেদাস্তের সকল ব্যাখ্যাকারগণই 
ইহা স্বীকার করেন। এই মায়া বা অজ্ঞান মুক্ত না হইলে ভ্তান অপার 
চ্ছিন্ন হয়না । বখন জ্ঞান অপরিচ্ছিন্ন হয়, তথন পূর্ণ মুনি হয়, আর 

ব্যক্তিত্ব থাকে ন। শঙ্করাচার্ধ্য বলেন, _জ্ঞানস্বরূপ বা নিতাযবোধ বন্ধ. 

স্বরূপ আত্মা মারমুক্ত হহয়৷ অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানস্বরূপ হইতে পারে। তখন 
দ্র্টা-দৃশ্ত থাকে না, ভেদাভেদ থাকে না। কিন্তু অগ্ত কোন ব্যাখ্যাকারই 

ইহা স্বীকার করেন না। ইহা তর্কযুক্তির কথা, বিচার দ্বারা তত্ব |নণরের 

কথা । আমর! পুব্বে বলিয়ছি যে, জ্ঞানের চরম সাধন যোগ । অব্যাহত 

যোগৃষ্টি দ্বারা সর্বত্র বঙ্গদর্শন [সদ্ধ হয়। প্রমাণ দ্বার! যাহা দ্ধ 

হয় না, যোগজ দৃষ্টি উদঘাটিত হইলে তাহ! প্রত্যক্ষ হয়, প্রজ্ঞার 

আলোক প্রকাশিত হয়। যোগের সাধনাসিদ্ধিতে চিত্তবৃত্তির |নরোধ হয়, 
সর্ববৃত্বি-ঙ্ঞান ও তদন্তগত প্রঞ্ঞানও [রুদ্ধ হয় । তখন সাধক | 

আত্মন্বরূপে বা শুদ্ধ দ্রষ্টশ্ব্ূপে অবস্থান করেন, তথন দ্রষ্টা দৃশ্তা ও দশন 

একীভূত হুইয়! যায়। সেই অবস্থায় অর্থাৎ আত্মাতে যোগে অবস্থিওর 

অবস্থায়, আত্মজ্ঞান ও তাহার সাহত ব্রঙ্গজ্ঞান প্রতিভাত হয়। সে 

অবস্থায় বে ব্রহ্জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হর, তাহা অক্ষর অনৈত নির্বিশেষ ব্রঙ্গ ঘা 

আত্মজ্ঞান। শক্করাচার্ধয এইজগ্ঠ এই অদ্বৈত ব্রঙ্গতত্বকেই পরমার্থসত্য 

বহিয়াছেন। কিন্ত এই যোগ যাঁদ ঈশ্বরযোগ হয়, যদি যোগে আত্মাতে 

আত্মার আত্মা নিয়স্ত। অন্তর্যামী ঈশ্বরদশনাপন্ধি হয়, তবে ষেগে 

পুরুযোত্তম পরমেশ্বরতত্ব বে প্রকাশিত হয়, তাহ! শঙ্করাচাধ্য যুক্তি তর্ক 

দ্বারা শান্তর হইতে [সন্ধান্ত করেন নাই, তাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। 

যেমন 'অহংএকর দিক্ হইতে যোগসাধন! করিয়া নিগুণ অক্ষরতত্ব 

প্রকাশিত হয়, সেইরূপ “ইদংএর দিক্ হইতে যোগসাধন করিলে, 

প্রধানতঃ এই*গতের মধ্যে সপ্তগত্রদ্ধ বা! ঈশ্বরত্ব প্রত্যক্ষ হয়। অনির্দেন্ 
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বদ্ষতত্বার্থ যে নিগুণ অক্ষর ব্রচ্মতত্ব ও সগ্ুণ পরমেশ্বরতত্বরূপে জ্ঞানে 

প্রকাশিত হয়, তাহ! পূর্ণ পরব্রন্ধের জ্ঞান হইতে পারে না। কেননা, 

ন্তনের পরিচ্ছিন্নত্ব বা মায়ার আবরণ কখন সম্পূর্ণ দূর ভয় ন!। যদি 

দূর হওয়া সম্ভব হয়, তবে তখন পূর্ণ মুকি হয়, তখন মানুষ আর 
মান্য থাকে না, তখন জ্ঞাতা জ্ঞেয় কিছুই থাকে না। এজন্য আমাদের 

জানে ব্রহ্গতত্ব ধারণা যতদূর সম্ভব. তাহাই শাস্ত্রে উপদিঈ হইয়াছে। 

আ'মাদের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে যতদূর ব্রহ্মহত্ব ধারণা সম্ভব, তাহা পরিচ্ছিন্ 

ব্হ্গতব | ব্রদ্ধকে আমরা অক্ষর অন্ধন্ন নিগুণ প্রপঞ্চাতীতরপেই দর্শন 

কপি, কিংবা ঈশ্বর জীব ও জগংরূপে অভিবাক্ত সগুণরূপেই দর্শন 

করি_-সে দৃষ্টি অবশ্তই পরিচ্ছিন্ন। শ্রুতি এইজন্ত পর ও অপর এই 

উদয়ভাবে ব্রহ্মতত্ব নির্দেশ করিয়া আমাদের জ্ঞানে ধারণার অতীত 

বন্ধতত্বের ইলিত করিয়াছেন মাত্র, অক্ষর ব্রহ্মতবের মধ দিয়! অনর্দেগ্র 
জ্রানাতীত ব্রদ্মতত্বের আভান দিয়াছেন মাব্র। 

এই তত্ব অ'মরা পাশ্চাতা দর্শনশান্ত্র হইতে সংক্ষেপে বুঝিত চেষ্টা 

করিব। ব্রচ্ধ যদি “তয় হন, তবে জ্ঞানে জ্ঞাতা ও জ্ঞের এই দ্বৈতবোধ 

থাকিয়া যায় এবং তাহা হইলে, এই জ্ঞেরকে দেশকালনিমি স্ব 

পরিচ্ছেদ দ্বারা ব্যবচ্ছেদপূর্বক জানিতে হয়। বিশেষণ দ্বারা 'বশি 

ভাবেই ব্রহ্গতত্ব নির্দেশ সম্ভব হয়। তবে দেশকালনিমিত দ্বারা 

অপরিচ্ছশ্ন বঙ্গতত্বের আভাস যে জ্ঞানে অম্পঈভাবে প্রঠিভাত ভয় না, 

তাহা নহে । প্রসিদ্ধ জন্দ্মাণ পণ্ডিত ক্যান্ট, দেখাইয়াছেন যে, অ'মাদের 

জান কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ ভাবের (0১০ 007061১65০1 070 71171যো- 

3(21)011)5 অথবা 01075 01 0১0 01001517061) মধ্য শিন্াই বস্ত- 

তত্ব গ্রহণ করতে পারে। এই বিভিন্ন ভাবকে (০50620171৮৭) ঠিনি 

চারি প্রধান ভাগ ও প্রতোক ভাগকে আবার তিন ভাগ কারয়' সর্ব সুদ্ধ 

বাটি ভাগে বিডক করিয়াছেন। পণ্ডি্বর সপেন্হর্, ই সকল- 



৬৪০ শ্রীমদ্ভগবদ্গীত।। 

গুলিকে সাধারণভাবে পনিমিত্ত €(09052110 ) ভাবের অন্তর্গত 

করিয়াছেন। অ-৬এব আমাদের শানে যাহাকে জ্ঞানের দেশকাল- 

নিমিত্তপরিচ্ছেদ বলে, তাহাই"পগিতশ্রে্ঠ ক্যান্ট, বিস্তৃতভাবে তাহার 
€(0770100065 ০1 12410 1২625017) গ্রন্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহা 

হইতে আমরা জানিতে পারি যে, জ্ঞেয় বস্তু মাত্রই দেশ কালের মধ্য দিয়া, 

এক» হুঠ, বছ অনংগারূপ-- এইপ্রকার সংখ্যা দ্বারা বাচ্য হয়; সামাগ্ত- 

বিশেষ দ্বার বাচা ভয়; অন্তিত্-অনস্তিত্ব অনন্তত্ব দ্বারা ধাচা হয় ; কার্সা- 

কারণস্যত্রের দ্বারা বাচ্য হয় এবং নিশ্চয়-অনিশ্চয় এই বিকলপদ্বাণা বাচা 

হর । এইরূপ খাজন্ন ভাবের সঠিণ আমাদের বস্ত্রজ্ঞ'ন উদয় হয় বলির', 

আমাদের জ্ঞানের প্রধান অথবা “কমাএ জ্ঞেয় (10691 01 1২63১০0। ) 

যে বক্ষতর্খ ও তত্সংস্্ট তর খিাক্নভা.খ -এমন কি বিপরীতভাবে 

(/1(11)9115 01 [১৪16 [২6%501) ) ধারণা য় | সেইজন্য এই শুদ্ধজ্ঞানে 

( [১016 (1010661701011081 1ত৮2৯010) 'মবশ্টিতি করিয়াও আমর! 

বিভিন্নভাবে ব্রদ্দকে ধশন কার। এইজন্ত আনরা ত্রদ্ষকে আঁদ্বত-দ্বৈত বা 

অনপ্ত বিশ্বরূপে ধারণা করি, 14গু ণ-সগুণরূপে ধারণা কবি, সর্দকারণ- 

রূপে বা সর্বকাধ্যরূপে ধারণ। করি, তাহাঁকে সৎ প্রি বা অসৎ বলি, 
নি 

তাহাকে সন্দেহ কার বা বিশ্বাস কাপ। 

বাস্তবিক ব্রহ্গস্বরূপ আমাদের এই পারচ্ছিরজ'নে ধারণার অতীত। 

তাহাকে গ্েয় বলা যায় লা, ত্ীঠাকে অঙ্কের ও বলা! যায় না, তাহাকে 

এক কি নন বলা ষায় না, তাহাকে দ্বেত কি অদ্বৈত বলা যায় না, তাহাকে 

সৎ কি অসৎ বলা বার না, তিনি সবশেষ কি নির্বিশেষ বলা যায় না, 

তান সগুণ কানগুণ বলা যায় না। ব্রঙ্গ কোনরূপে বাচা নহেন,-_ 

[তান অব1চ), অনরুক্ত, আনর্দেস্ত | 

শ্রুতি এই তত্ব নানাস্থলে নানাভাবে বুঝাইয়াছেন। শ্রত পরমত্রক্ষকে 
“নেতি নেতি? থাঁলয়া সেই আনর্গেশ্র ত্রচ্ষকে নিগ্দেশ কার, হপ১ 



ব্যাখ্যা-ভূমিকা | ৬/০/* 

« অথাত আদেশে! নেতি নেতি । ন হোতম্মার্দিতি নেত্যন্ং পরম্ মস্তি ।” 

(বুহদারণ্যক, ২।৩।৬১৪।২।৪, 8181২২)। 

শ্তি সর্বত্র নিষেধমুখে তাহার ইঞ্িত কণ্রিয়াছেন, বথা-_ 

. “অস্থলম্ অনণু অহৃষ্বম্ অদার্থম।” ( বৃহদাপণযক, ৩1৮1৮ ) 

“অশব্মস্পশমরূপমব্গম্ 1” ( কঠ, ৬১৫) 

“অপুব্বম অনপরম অনশগরম অবাহাম | (ব্রহ্দারণ্যক, ২৫১৯) 

পর্থী অবাস্কনসগোচর, -- 

“নৈব বাচা ন মনসা পাপ্তং শকে। ন চক্ষুষা।” € ক, ৩১২) 

“যতে। বাচো নিবর্তপ্তে অপাণ্য মনমা সঃ 1 (৬৬ত্তিগীয্, ২৪।১) 

অতএব শ্রতি অন্ুলারে পরম বর্গ স্বরূপঠতঃ আমাদের জ্ঞান ও 

ধারণার 'অগাত। কেননা, পরমরঙ্গ পলাস্তঃ প্রজ্ ন বহিঃ পজ্ঞং শোভয়তঃ 

পন্ড" ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রপুং ন অপঙজ্ঞন অধম অবাখহাধাম্ অগ্রাহম্ 

মলক্ষণম্ অচিস্তযম্, অবাপদেষ্তং প্রপঞ্চোপশমম্ |” (মাঙুকা, ৭) 

এইকপে শ্রুতি পরম বন্ধের অজ্ঞেযত্ব ও আ'নদ্দেতৎ পরিপাদন 

কাঁরয়াছেন। কিশ্বব্রঙ্গ অমাদের ক্ঞানের একেবারে অঙ্ছেম নন 

আনব্দেত্ত ও নহেন তাহ “কক আরতি আরও বলিয়াছেন, 1৩৭ “এ শিব 

অত, একায্মপ্রত)য়সার " এতি ত্রদ্ষের গ্রহ ও অভ্জয়াহ আরও 

স্পষ্টবূপে নির্দেশ কারয়াহেন। 

“যশ্যাম 5২ তস্য মং মং যস্থ ন বেদ সঃ) 

অবিজ্ঞাতং বক ০০ বিগ ঠমখিজ্জান তান ॥ (কেন উপ, ২৩) 

'অভএব ত্রক্ষ বিচ্ছাত ৭ জবিচ্ঞাত উভয় । গানের শেষ সামা 

বেদান্তে যাইতে পার” রক্ধ বিদাত হইয়াও 'অবিজ্তাত ধাকেন। 

বখন সাধনবলে ভ্ত,নে :,5ভান থাকে না__একতব দশন সিদ্ধ তয়, 
জ্ঞাতাভ্তে্র এক ঠহয়। দায়, অহংইদুং একীভূত হইয়া শুদ্ধ জান 

প্রকা'* হয়।তখ" ৭*্দু এইরূপে বিজ্ঞাত হন। তখন .অধ্যাত্মযোগে 



২ শ্রীমদ্ভগবদগীত! | 

ব্রক্মকে অক্ষর কুটস্থ, বিজ্ঞাতার বিজ্ঞাতা বা বিজ্ঞানম্বরূপে জানিতে 

পারা যায়। ইহাই অদ্বৈত ব্রহ্মবিজ্ঞান । ইহাই অক্ষর ব্রহ্ম পরম 

(কঠ, ৩১) নানাত্ব-জ্রান ও দ্বৈতজ্ঞান দূর করিবার জন্ত “নেতি নেতি 

নির্দেশ দ্বারা তিনি নির্দিই হন। ছ্বৈতজ্ঞানকালেও সর্বরূপে সেই 

অক্ষর, সর্ব প্রকাশক, সর্বতৃতাত্বা, সব্বনিয়স্তা, অচল, ঞ্ুব, নিশ্চল, 

নির্বিকার রূপে ব্রঙ্গ জ্ঞেয় হন। 

“তদেতদক্ষরং ব্রাঙ্গণ! বিবিদিষন্তি 1 (বৃহদারণাক, ৩1৮৯) 

“এত স্ত অক্ষরশ্য প্রশাসনে... |” (বৃহদারণ্যক, ৩৮১১) 

এই সর্বের মধ্যে ব্রহ্ম সগ্ণ সবিশেষরূপেও জ্ঞানে জ্ঞের হন। 

তাহাকে তটস্ক ও স্বরূপ লক্ষণ দ্বারা এ জগৎ ও আমার সহিত সম্বন্ধ 

হইতে সগুণ ব্রহ্গরূপে বা পুরুষোত্তম পরমেশ্বররূ'প জানিতে পারা যায়। 

শতিতে আছে, 

এষ সর্বেশ্বর এষ সর্বজ্ঞ এষ অন্তর্যামী এফ যোনিঃ সর্স্ত প্রভবাপ্যয়ো 

হি ভৃতানাম্।” (মও,ক্য, ৬) 

ইহাই সগুণ ব্রন্গের ধারণ! । যাহা! হউক, আর অধিক বলিবার 

প্রয়োজন নাই । ইহা হইতে আমরা কতক বুঝিতে পাপ্পু যে, 

শ্তিতে ব্রঙ্ধ জ্ঞানাতীতরূপে ও জ্ঞানগমারূপে উপদ্দষ্ট হইয়াছেন। 

জ্ঞানাতীত স্বরূপ সম্বপ্ধে কিছুই বল! যায় না। কেননা, তাহ! 

অবাচ্য অনির্দে্--কেবল নেতি দেতি” দ্বারা তিনি ইঙ্গিতে 

নির্দেশ্ত | জ্ঞানগধ্য শ্বকপে ব্রন্ধ নিগুণ ও সগুণ, আমার আত্ম- 

স্বরূপে ব্রঙ্ধ অক্ষর, কুট, নিগুণ, আর প্রপঞ্চ সঙগ্ধে ব্রঙ্ধ সগুণ ঈশ্বর 

জীব ও জড় জগত রূপ। প্রপঞ্চাতাঁত অক্ষর ব্রঙ্গ অধৈততব, প্রপঞ্চ 
সম্বন্ধে ঈশ্বর ও প্ররুতিগ্চপে [তনি দ্বৈততত্ব অথবা তিনি বহরপ। 

নিগুণ ব্রঙ্ধ আতয্মযোগে অক্ষর কুটন্থ্পে অধিগন্য ও সগুংব্রন্ধ ঈশ্বরযোগে 

পুরুযোত্তমরূপে'গ্রাপ্তবা | ঝলিঃাই ৩, জনাতীত পরক্রন্ধ এই বিবিধ ভাবে 



ব্যাখ্যা-ভূমিক1! ৭/৯ 

অ:মাদের জ্ঞানগম্য হইলেও, এই বিবিধ ভাবের সমন্বয় দ্বারা তাহার 

স্ববূপ কিয়ংপরিমাণে জ্ঞানে পতিভাত হইলেও, চটাহার জ্ঞানাতীত রূপ 

অপ্রকাশিত থাকে । নি 

পরবুঙ্ধে এই বিবিধ ভাবের সমন্বয় রতি ইঙ্িত কারয়াছেন। 

কোথাও একই মন্ত্রে ব্রঙ্গের সগ্ডণ ৭ নিগুপ ভাব অথবা কোথাও তৎস 

'নব্বশেষ ভাবের নির্দেশ করিয়াছেন,__নিব্বশেষ অজেয় তের 

সুলস্ত্র যে “নেতি নেতি”, তাহা বলিয়াছেন । ব্রক্ধ অস্থুল, অনণু, অহ্ম্ব, 

অদীর্ঘ প্রভৃতি বলিয়! শ্রুতি ব্রহ্ধের স্থান কাল ও নিমিত্ত পরিচ্ছেদ নিষেধ 

করিয়াছেন । কোথাও ব্রন্ধের সর্দবিরোধের সমন্বয় দেখা ইয়াছেন,-- 

“আসীনে! দূরং ব্রঙ্গতি শয়ানো যাতি সন্দতঃ। 

কণ্তশ্রবামদং দেবং মদপ্তো! প্রাতৃমর্থতি ॥' (কঠ, ২১) 

"গতদেেজতি তন্ৈজজতি »দ্দংরে তদ্বদস্তিকে | 

৬দস্তরন্ত সব্রন্ত তদু সর্বস্তান্ত বাহতঃ 0৮৮ (হী, €) 

যাহা ভউক, এইক্পে এত দ্ঞানাতীত ব্রহ্ধতত নর্দেশ করিয়াছেন, 

এবং বর এহ সমুদার “স্নং খাঁথদং 'সোহহং, এই ভাবে ভ্রানগমা 

বঙ্গ তবও উপদেশ করিয়াছেন । জ্ঞানাতাত পরমব্র্ছ তায় বা বক্ষের 

১ অব্যবহ্াধ্য অমানছধ পাদ দ্বারা শ্রাতি হাঙ্গত কারয়াছেন। ৩৭ 

ঠাঠাকে প্রণবের অমাত্রানাদ বিন্ুরও অতীত অশন্দ বালিয়া হাঙ্গত 

কপস্থাছেন। মাঞুকা উপনিষদে আছে, আম্মা বা এগ চকপ্পাদ,- 

“সব্বংহো তদ্ ব্রহ্ম, অয়মাম্মা ব্রচ্ধ। সোহয়মান্ম। চএস্পা ॥ ২ 

বর্গের 'এই চতুর্থ পাদ অবাবহার্টা অল্তের। তাহ! শান্ত শিব 

মন্বৈতকপে বিশিষ্ট বা নিদি% ভইলেও তাঠ। নির্বিপেষ 9 আনদেন্ত । 

বাধা এইরূপে বিশিষ্ট, তাহা অক্ষর । এই অক্ষর কুট আাম্মান্রপে বিশিষ্ট 

ইইয়া জ্ঞয়। ব্রদ্জধের অন্ত তিন পাদ ও জ্ঞের। তাহার মধ্যে পরনেখর 

তাবই পরম ভাব । 

জ্ 



৭%/০ জ্ীমদূ্ভগবদগীতা | 

অতএব ব্রহ্ম অদ্বৈত কি দ্বৈত কি অদংখ্য দেবাদি ভাবে অভিব্যক্ত 

এই সংখ্যার মধা দিয়! ব্রহ্মতত্ব ধারণার চেষ্টায় যে বাদবিবাদ (থে 

81061707)9 ) উপস্থিত হয়, য নিণুণ, সগুণ বা গুণাতীতরূপ বিরোধা 

ভাব ব্র্গে নির্দিষ্ট করায় যে বিরোধ হয়,তাহা |নরর্থক | রঙ্গ এ মকলভ,__ 

অথচ সর্বাতীত। এহরূপে ব্রহ্মতত্বে সর্ববিরোধ মীমাংসার মূণস্থর 

যে শ্রতিতে পাওয়া, যায়, কোন কোন আধুনিক পাশ্চাত্য জন্মাণ পণ্ডিত 

তাহার ব্যাখ্যার চেষ্টা করিয়াছেন। তীহারা সর্ববাবরোধের ও সব্বদ্ধশ্বের 

মধ্যে (13011001191 01 ৩0207010097) এর মধ্যে ) এই সর্বসমা্থ 5 

একত্ব (11177011910 01 1111011) ) অবলম্বন কাঁরয়া, বাদ (৮7০৯২) 

ও বিবাদের (2৮701075915) মধো একহ ধারণা (5%7(10১17) 

করিয়া, এহ অজ্ঞেয় ব্রহ্গতত্ব বুঝিতে চেষ্টা কবিয়াছেন। প্রসিদ্ধ জন্মাণ 

পণ্ডিত ক্যাণ্ট আমাদের শুদ্ধ জ্ঞানতত্ব আলোচনা করিয়া তাঠাতে থে 

বাদ-বিবাদ-রূপ বিরোধ ( যে 21701070171 01 1১01 1২65501) অপ 

[১710007021৩ 91 69706011500) ) প্রাতিপপ্ন করিয়াছেন, তাহা 

মীমাংসার মুলস্ত্র পান নাহ । ঠাহার পব্রধন্তী দাশ'নক পণ্ডিত হেগেল, 

সেলিং প্রভৃতি সমন্বয় (১১170110১15 । দ্বারা এসেহ মূলন্থত্র দেখাহয়াছেন 

তাহা- জ্ঞানের স্বত£সদ্ধ একত্ব ধারণার আকাকঙ্ষা ( 1)110011)1 ঠা 

/001110) ), জ্ঞানে সব্বমধ্যে একের ধারণা এবং এক বিজ্ঞান ছারা 

সব্ববিজ্ঞান লাভের পরয়াস। শ্রুতি আমাদদগকে এই মূলহুত্র দেখাইয়া 

দয়াছেন, এক বিজ্ঞানে [করূপে সর্ববিজ্ঞান লাভ হইতে পারে, 

তাহারও উপদেশ দিয়াছেন। গীতায় সাবক রাজ[সক তামাসক ভেদে 

জ্রন ভিবিধ, এবং সাত্বিক জ্ঞানের ধর্ম স্তর ষে একত দশন, তাহা 

উপাদষ্ট হইয়াছে ।-- 

“সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমবায়মীক্ষতে। 

আ.বভক্তং বিভক্তেবু তজক্ঞানং ।বান্ধ সাংস্বকম্ ॥" 
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অতএব সাত্বিক নির্মল জ্ঞানের এই একত্ব দর্শন জন্ত শ্বতঃসি্ধ 

প্রবুদ্তি হইতেই তত্বদ্র্ট। জ্ঞানীর ব্রহ্ধদর্শন সিদ্ধি হয়। তিনি বন্ধকে 

“অবিভক্তঞ্চ ভূতেস বিভক্তমিধ চ স্থিতম্। (গীতা ১৩১৬) 

পন করেন। তিনি অহ্বৈত ব্রক্ষতত্বে_দ্বৈততত্ব নানাত্ব সব্ধত্থ দশন 

করেন ।  ান এই এক বিজ্ঞানে সব্ন বজ্ঞান পাভ কারয়া সগাতীত 

নাতাত ব্রহ্মশ্বদপ তাহার সান্ত পরিচ্ছন্ন জ্ঞানের অনন্ত অপারচ্ছিন্ন 

আধার বা অধিষ্ঠন সপে কতক ধাবণা কাবতে পারেন । 

অতএব পরমব্রঙ্গ5ন্ব দ্বৈ5৭ নহে, অদ্বৈ5ও নঠে। শান্কে আছে, 

“ন দ্বৈং নাঁপ চাদ্বৈহমিতোশৎ পারমার্থিকম্ ॥ 

( দক্ষসং1551৭ 1 ৪৮) 

মত এব অদ্বৈতবাদ [বিশিঞযদ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈ চবাদ, দ্বৈঠবাদ ই তাতিদত- 
বাপ, শতকে বনুদ্দেবধাদ প্রাতি লহয়া গণ্ডগোল বা । বঙ্ধ সগ্তণ 

'ক নিগুণ-এ বাদ-ববাদধ ৪ নিরর্থক | বন্ধ সঞ্চণ (11101120161) ), 
*নগুণ  €(1781)550171010005 এবং এর বাদ-ববাদপ  অঠীত 

পরম ৩৭৫ এহ সমন্বয়ের ,মূলগত্র বুঝিলে, এহ বাভন্ বাদেব মধ্যে যে সত্য 

আনশিকভাবে |নাহত আছে, তাহা জানা যাম, এবং এভ বি এমবদ 
১ততেহ পরমরঙ্জত জানিবার মুলস্থত্র পাওয়া যায়| 

গাতোক্ত ব্রঙ্গ তব গীতার অভিধেয় পরমরদ্ধ 5 এহ বাপ উপ- 

লু হহয়াছে। বঙ্গতনব এই ভাবে বুঝিঞ্েই গীতার্থ বুঝবার মুলত পাওয়া 

বায়, হঠাত আমাদের ধারণ! | গীতাম় পরমব্রঞ্জ সঙ্গন্ধে উ্তা ঠঠ পা, 

“অনাদিমৎ পরংরঙ্গ ন সৎ তন্লাসগচাতে (১০।১১)। 

বত" কছু বস্বঞ্জান, তাহ! “সঙ? বা অসং এহ ভয়ের কোন এক তাবে 

প্রকা শত হয়। হাহ সর্বপদাথের পরা-সামান্ত ভাবে পারা সুপ। 

“বন্ধু পর্রমব্রক্ধকে সৎও বলা বায় না, অসৎও ৰলা যার না। হি ৬1*গম্য 

শহে, তাহা কোনঞপেহ বাচ্য বা নির্দেম্তী নক! ভগবাপ পণমবঙ্গে 



ও জীমদ্ভগবদর্গীতা | 

সর্ব বিরোধের সমন্বয় করিয়া ইঙ্গিতে নির্দেশ করিয়াছেন, পরমব্রন্গের 

সর্বন্বরূপ (17017022610 ) ও সর্বাতীত স্বরূপ (10810506103) 

এবং এ উভয়ের সমন্ব্র করিয়া ব্রহ্মতত্ত্বের ইঙ্গিত করিয়াছেন। তাহা 

এ স্থলে উল্লেখের প্রয়োজন নাই। (গীতা ১৩। ১২--১৭ শ্রোক 

দ্রষ্টব্য) । সর্েশ্বর ভগবান্, পরমন্রক্ষকে তাহার পরমধাম বলিয়াছেন,_ 

«“ন তদভাসরতে হুধ্যো! ন শশাঙ্কে ন পাবকঃ। 

যদ গত! ন নিবর্তৃস্তে তদ্ধাম পরমং মম |" 

( গীতা, ১৫। 5) 

ভগবান্ বলিয়াছেন,__পরমব্রঙ্গ 'নুক্ত্ব হেতু অবিজ্ঞেয় (গীতা, ১৩।১৫ । 

জ্ঞানাতীত ব্রদ্মতত্ব সম্বন্ধে গীতায় আর কিছু উত্ত হয় নাই। জ্ঞানগম 

তৎ্শব্দবাচ্য ব্রহ্গতত্ব সম্বন্ধে অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ বলিয়াছেন, 

“অক্ষরং ব্রহ্ম পরমস্' ( গীতা, ৮1৩)। বেদবিদ্গণ তাহাকে 'অক্ষর 

বলেন, ইহাও উক্ত হুইয়াছে,__ 

“যদক্ষরং বেদবিদে! বদত্তি :€ (গীতা, ৮১১) 

এই অক্ষরকেও ভগবান্ তাহার পরমধাম বলিয়াছেন,__ 

“অব্যক্তোহক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্। 

যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥* ( গীতা ৮২১ )। 

অজ্জুনও ভগবান্কে পরম অক্ষর বলিয়! স্তুতি করিয়াছেন, “তবমক্ষরং 

পরমং বেদিতব্যম্, (গীতা, ১১১৮ ), পত্বমক্ষরং সদ্দসৎ তৎ পরং বৎ ” 

( গীতা, ১১1৩৭ )। 

ভগবান্ গীতাতে ছুইকপ উপাসনার কথা' বলিয়াছেন, _-জ্ঞানমার্গীং 

আত্মযোগসিদ্ধিতে অক্ষরপ্রাপ্তি ও ভক্তযোগীর ঈশ্বরযোগিদ্ধিতে 

পুরুষোত্তম প্রাপ্তিই পরমপুকুযার্থ__বলিয়াছেন। অক্ষরোপাসনা সন্বপথে 

ভগবান্ বলিয়াছেন,-_ 
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“যে ত্বক্ষরমনিেশ্মব্যক্তং পধুণপ।সতে । 

সর্বব্রগমচিস্ত্যঞ্চ কুটস্থমচলং ফ্রুবম্ ॥ 
সা এ ক 

তে প্রাপ্র-বস্তি মামেব সর্বাভৃতহিতে রতাঃ ॥” 
(গীতা, ১২৩1৪ )। 

'কঙ্গু এই অক্ষর উপাসনা! বহু আয্মাসসাধ্য বলিয়া ভগবান্ ভক্তিদোগে 

শ্বরোপাসনা ও ইঈশ্বরযোগের পন্থা বিশেষভাবে উপদেশ দিরাছেন। 

এহ পরমেশ্বর পুরুষোত্তম সম্বন্ধে ভগবান্ বলিয়াছেন,__ 

“উন্তমঃ পুরুষন্তন্তঃ পরমাষ্যে চাদাজ তঃ। 

যো লোকত্রয়মাবিশ্ত বিভর্ত্যবায় ঈশ্বরঃ 0৮ (গীতা, ১৫১৭ )। 

নীতাতে আরও উক্ত হইয়াছে ষে, এহ পরমেশ্বরহই একাংশে জীবরূপে 

ও জ্গতকূপে অভিবাক্ত “ সমুদান্প তাহাতে, সংস্থিত অথচ তিনি সর্ববা- 

চিত । (গীতা, ১০।১২১ ১৫৭, ৯1৪- 1 এইবপে গীতায় জ্ঞানাতীত 

বঙ্গভব নির্দেশপুর্বক জ্ঞানগমা অক্ষর পরমব্রহ্ষতব ও পরমেখরতৰ 

পিছ হইয়াছে । এই জ্ঞানগম্ ব্রচ্ষের ত্রিবিধ নিদ্দেশ,- 

“ও তৎ স্দিন্তি নির্দেশো! ব্রহ্মণান্দ্রবিধঃ স্মতঃ॥৮ (গীতা, ১৭।-২) 

'পংম ব্রঙ্গের ষে চারি পাদ উত্ত' হইয়াছে, ”“গ' এই একাক্ষর ব্রহ্ম তাঠার 

ব০ক (মাণ্ডুক্য উপনিষদ )। হহা জ্ঞানগম্য ও জ্ঞানাভীত অপর 9 পর 

ধঙ্গবাচক। “তৎ-_অক্ষর বর্গের নির্দেশক । আর “সৎ” সংরূপে 
'ববন্তিত বাঁ পরিণত ও এই জড়জাবময় জগতের নিয়স্ত! ঈশ্বরের নিদেশক । 

পততে আছে,_ 

«“একং সদ্বিপ্র! বতধা বদস্তি। ( পেদ ১।১২, ৪1৪৬ )। 

অজয় অর্থাৎ জ্ঞানে অনথিগন্য পরম বক্ষ 'সৎ ৰা! “অসৎ শব্দধবাঁচা ন! 

হইলেও এবং তাহা 'সদসৎ' হইতে 'পরম্ঠ বা অতীত হইলেও জ্ঞানগমা 

রঙ্ নিপু পভাবে ও সগুণ পরমেশ্বয়ন্ূপে 'সৎ'শববাচ্য হন. । 
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এইবূপে জান! যায় যে, শ্রতিতে ও গীতাঠে ষে ব্রহ্গতত্ব উপদিই 

হইয়াছে, তাহাতে দ্বৈাদ্বৈতবিরোধ নাহই। আমাদের মধ্য দিয়া ও 

এই জগতের মধ্য দিয়া এই জড় জীবময় জগতরূপ ব্যবধান দূর ক'রয়া 

ব্রহ্মদশন করিতে হইলে, এ জগৎকে অসৎ মায়াময় স্বপ্নবৎ বলিয়া 

উড়াইয়া৷ দিবার প্রয়োজন নাশ । অথবা জীব জড়ময় জগৎকে বঙ্গ 

হইতে পৃথগ্ভাবে বা পৃথগপৃথগ্ ভাবে দেখিবারও প্রয়োজন নাহ 

যে অধিঠান স্থান ( [১০)1)1 91 ৮1৫৬) হইতে যোগসংসদ্ধিকলে যোগ- 

দৃষ্টিতে আমাদের আত্মাতেই অক্ষর ব্রক্মদশন হইতে পারে, ও পরমা ' 
পুরুষোত্তমের ধশন সদ্ধ হইতে পারে, দেই স্থান যোগবলে লাভ করিত 

পারিলে, সর্ব বিরোধের আর স্থান থাকে না। তথন 'আমাতে' ও 

“সর্বমধো” ব্রহ্মদশন সিছি' হয়, কোন ভেদ থাকেনা । তখন 'ন্রা*। 

জ্ঞেয় এ ছ্ৈত জ্ঞানে একাকার হইয়া যায় । 

এই রূপে ব্রহ্ম ঠত্ব ধারণা করিতে পারিপে, আমরা গীতা বুঝবার মুল- 

স্বব্র প্রকুতরূপে ধারতে পারি, এবং তাহার দ্বারা গাতার প্ররুত অর্থ 

আমাদের জ্ঞানে ক্রমে প্রকাশিত হহতে থাকে । গীতোক্ত সাধনাপথ 

অবলম্বনপূর্বক অগ্রসর হইলে, বা যোগপথে অগ্রসর হইলে, ক্রমে সমগ্র 

ঈশ্বরতববিজ্ঞান পাভ হয় (গীত ৭১) এবং “গু ৩ংসৎ্, ব্রহ্মতত্বও জ্ঞানে 

প্রকা(শত হয় (গীতা, ৭২৯)। তখন আমার মধ্য 9 এই পরিদৃশ্তমান 

জগতের মধ্যে ব্রহ্গত্ত্ব প্রকাশঙ হয়। তখন আত্মার মধো পরমাত্মারপে 

বক্ষদশন সিদ্ধ হয়। তখন এ জগৎ সেই সৎ সগুপ মায়াময় অনন্ত জ্ঞান- 

বল-এশ্বর্য-শক্তিমান্ ব্রহ্বেরই অভিব্যঞ্জ রূপ বালয়া প্রতিভাত হয়। 

তখন ব্রহ্ম বিশ্বকপে সর্বযানয়ন্তা সর্ববাধিষ্ঠাতা সর্বহৃদিস্থিত পরমেশ্বর পরম- 

পুরুষরূপে, এবং সর্বভূতে সব্বত্র কুটস্থ অক্ষর সর্বাস্রা বা পরমাত্মার্ূপে 

বর্ম অভিবাক্ত হন। তখন সর্বাতীত অথচ সর্বশ্বরূপ ব্রহ্মকে সর্বেক্ছিয়- 

বিবজ্জিত অথচ সুর্ব ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রের নিয়স্তা রূপে, নিপুণ অথচ সগুপ 
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ক্ূপে, সর্ব ভূতের ও সর্ব জগতের অন্তরে ও বাঠিবে, দূবে ও নিকটে 

রক্গতত্ব প্রতিভাত হয় । তখন এই নানাত্বের মধ্যে অনম্ভতৃতজাত 

ভগতের মধ্যে বিভক্তির ্যায় প্রতিভাত সেই অরবিভক বক্মতত্ব_-সেই 

পরমেশ্বর চত্বের ধারণা হয়। হখন বক্ধক “অবিভকুঞচ তাতিষু বিভক্ত- 

মিব চস্থিভম?' (গীতা, *৩।৩১ ) এবং পুরুষোত্তমকে “সমং সর্যেধু ভতেষু 

চঠন্তং পরমেশ্ববম্ঠ (গীতা. ১০২৭ ) ভাবে জানিয়া. রঙ্গ বিজ্ঞান লাভ 

৭ ব্রঙ্গ-দশন-সিগি হয়। তখন অনন্ত অথণ্ড একত্বজ্ঞানের মধো সব্বতেদ 

?ব হইয়া যায়, সর্ব বূপনাম দ্বারা বিভক্ এই নানাত্ব--এই সব্ব বিরোধ 

"তা রাভিত হয়। তখন রক্ষদশন সঙ্গি হয়। 

বলিয়াছি ত, বিশুদ্ধ জ্ঞানে (1১016 1২625107) শান সমধয়পৃর্ববক 

মোগস'ধনাব সিঙ্গিতে যোগদৃষ্টি লাহ করতঃ যতক্ষণ 'এই দর্শন সিদ্ধি না 

১য়, যতক্ষণ জ্ঞানে 'এই*এক রস বহ্ধতন্ব পতিভাত না কয়। ১ত- 

গণ প্রকৃত রক্ষবিজ্ঞান লাভ হয় না__গীতার্থবিজ্রান প্রকাশিত হয় না। 

ধলিয়াছি ত, গীতার্থবিজ্ঞান লাভের জগ্ঠ গীতার সুলহ্ত্র এহ আধের 

বঙ্গতাবের স্ববূপ সর্ধবশান্ত্র ও শান্তের ব্যাখ্যাণি সমগবঘপূর্বক 'অস্ুসঙ্ধান 

কাবতে হইবে । যতক্ষণ সেই মুলহৃত্র ধারিতে না পারা যায়। 5 গণ 

গাণার্থ প্রতিভাত হয় না। এই জন্ত গ্ীতাব্যাধ্যায 2মকারাপে এঠ মুল 

স্ব আমরা এ স্থলে বিবৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছি । এবং ব্যাখ্যামধো 

গ্তানে স্থানে প্রয়োজনমত এই বদ্গতন্ব এবং ইভার সংশ্য? অন্যত্বআর৭ 

বিস্ততভাবে বিবৃত করিয়াছি । পুনকুক্ি-দোষ ভয়ে তাভা তর্বন্তে 

নিবস্ত তই নাই। কেননা, এই হব্বোধা *বু বুখিবার গ্রন্থ পুনঃপুনঃ 

'মালাচন! শাস্থ্েই বিহিত হইয়াছে। 

শীতার প্রয়োজন ও সম্বন্ধ ।-_ হঠাতাব্যাথ্যা বুঝিতে হইলে, এ 

অ'ভধেয় তব বাতীত প্রয়োজন এবং সন্ধপ্ধ 9 প্রথমে বুঝিতে হুয়। আমন! 

হস্থলে সংক্ষেপে তাহা ও বুঝিতে চেষ্টা করিব । গ্রাথমে গীতার প্রয়োজন 
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ষেনিঃশ্রেরস তাহ! বুঝিতে হইবে । সকল ব্যাথাক রই সিদ্ধান্ত করিষা 

ছেন যে, গীতার প্রয়োজন নিঃশ্রেয়স বা পরম মুক্তি । কিন্তু মুক্ধির স্বরূপ 

কি, সে সম্বন্ধে ইহাদের মধ্যে মতভেদ আছে। তাঁহাও সমন্নয় করিয়া 

বুঝিতে হইবে । এই নিঃশ্রেয়স-তত্ব বুঝিতে হইলে, আমাদের স্বরূপ কি, 

তাহ! বুঝিতে হয়। কারণ নিঃশ্রেরম লাভের অর্থ--আমাদের স্বরূপপ্রাপ্রি, 

আমাদের যাহা পরম আদর্শ, তাহা লাভ, আমাদের স্বরাজাসিদ্ধি। হে 

উপায়ে তাহা লাভ হয়, তাহাই গীতার সম্বন্ধ ও বিষয় । এ সম্বন্ধ বুঝি: 

*হইলেও জীবততব্ব প্রথমে বুঝিতে হয়। 
জীবতত্ব ।__আমাদের স্বরূপ বুঝিতে হইলে, জীবতত্ব 'প্রথহে 

জানিতে হইবে । কেননা, সামান্তভাবে আমর! জীৰ। পূর্ব্বে বলিয়া 

যে, এই জীবতত্ব সম্বন্ধে বিভিন ব্যাথাকারগণের মধ্যে মতভেদ আছে; 

জীব বদ্ধের সম্বন্ধ বিষয়ে অতেদবাদ, ভেদবাদ ও ভেদ্বাভেদবাদ ও 

মচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ প্রচলিত আছে । শঙ্করাচার্ধ্য জীবব্রঙ্গে শভেদবাদী। 

তাহার মতানুপারে ব্যাবহারিক অর্থে যে তেদ দুষ্ট হয়, তাহা মায়াময়, 

অবিস্তারত। রামানুজ বলেন,_-জীব চিৎকণা | চিৎস্বরূপে চিদ্ষন পর 

স্রন্গের সহিত তাহার স্বরূপতঃ ভেদ না থাকিলেও, জীববন্ধে স্থগত ভেদ 

আছে। পরমেখব অংশী--জীব অংশ মাত্র। জীব কেবল চিৎস্বরূণ 

নভে, চিদচিৎশম্বব্ূপ। এজন জীবব্রক্দে ভেদও আছে। ভেঙ্ববাদিগণ 

বৰগেন__জীব ব্রন্মে ভেদ নিত্যপিদ্ধ__সুক্তিতেও সে ভেদ দূর হয় না। 
জীবে জীবে ভেদ, জীবে ব্রহ্ধে ভেদ পরমার্থ সতা। অচিস্তা ভেদাভেদ 

বাদ অনুসারে জীবব্রক্ষধে অভেদ হইলেও, ভেঙ্গ নিতাসিদ্দ । অমর! 

এই জীবব্রন্ধে সম্বপ্ধ বিষয়ে বিভিন্ন বাদ পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। 

জীব যে স্বরূপতঃ আত্মা, তাহ! সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু সে 

আত্মা কি? স্তার ও বৈশেষিক দর্শন দেভাত্মবা, মনায্মববা নিরাশ 

পূর্বাফ'ৰলেন, আত্ম! দেহ হইতে মন হইতে ভিন্ন । আত্মা ও ষনঃ-সংযোগে 
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চৈতন্তের অভিব্যক্তি হয়, নতুবা আত্মাও জড়ম্বভাব। প্রকৃত আত্মতত্বের 
সিদ্ধান্ত ন্তায় ও বৈশেধষিক দর্শনে নাই। সাংখ্যদর্শনে তাহা জানা যায়। 

সাংখ্যজ্জানের নামই আত্মজ্ঞান। "সাংধ্যদর্শনে আত্ম। পুরুষ নামে 

অভিহিত । পুরুষ প্রক্কৃতি হইতে-_-প্রকৃতিজাত বুদ্ধি অহঙ্কার মন ও 

ইন্ছিয়গণ হইতে ভিন্ন ; প্রককৃতি-পুরুষ-বিবেক-্জ্রান দ্বারাই মুক্তি হয়, ইহ! 

প্রতিপাদিত হইয়াছে । তাহ] এন্তলে বিবৃত কারবার প্রয়োজন নাই। 
“ই সাংখ্জ্ঞান অনুসারে জীব যে স্বরূপতঃ পুরুষ বা আঞা--তাহা 

সকল ব্যাধ্যাকারই স্বীকার করেন। কিন্তু সে আত্মা কি? তাহ 

ফে দেহ হইতে ভিন্ন, প্রাণ হইতে ভিন্ন, ইন্দ্রিয় হইতে ভিন, মন হইতে 

(গল্প, অন্তঃকরণ হইতে ভিন্ন, এক কথার প্ররূতি হঠতে ভিন্ন, ঠহ। স্বীকার 

কারলে9 এই জীবাত্ম!র স্বরূপ সন্বঞ্ধে মতভেদ আছে। 

এই জীবায্মা ও পরমায্মা বা বন্ধ যে 'এক'-_-পারমার্পিক অর্থে মাভগ্র 

_তাহ] শক্করের সিদ্ধান্ত । শত অবলশ্বন কাপম়াষ্ট শঙ্কর এহ এক, 

বাদ, এই অভেদবাদ সিদ্ধান্ত করিয়াছল। “হদমসি? 'ো৮৮১ “আয় 

মান্স। ব্রচ্ছ” প্রভৃতি মকাবাক্যের উপরহ শঙ্কর ঠাঠার মঠ স্থাপন 

করিয়াছেন । তবে তিনি সর্ব বাবভারদশার ১৮ ভেদ স্বীকার করেন। 

তিনি কোন কোন স্থলে মুক্তিতেও ভ্রীবাস্থা 9 পপম'গ্জার তে? থাকে, 

জাবাস্সার কখন জগংৎ-স্ৃষ্টি-শক্তি সম্ভব ৫য় লা, হতাও অঙ্গীকার করিয়া 

ছেন, এবং এইরূপে ভেদ্বাভেদবাদের অবদর দিয়াছেন। “বেদাপ্তশান 
হইতেই বৈষ্ঃবাচার্ধ্যগণ জীবব্রক্ষে ভেদাভেদবাদ ৭ তদবাদ সংস্তাপন 

করিয়াছেন-__শ্রুতিতে 'বালাগ্রশত+ “অঙ্গুষ্ঠমান্র পূক্ুষ' ঠতাদি মু এত 

ভেদবাদের পোবক। আমরা আরও বলি» পারি যে, সাংথাদশনের 

বুপুরুষবাদ জীবে জীবে ভেদ-কল্পনার পরিপোষ ক। 

আমরা দেখিয়াছি যে বৈষ্যবাচার্যযগণ শ্রুষ্জতত্বকেই পুর্ণ পরম বঙ্গ 

বলেন। তাহারা “বন্ধ” অর্থে 'প্রত্যগান্মায বা জবা বুঝিয়াঞছেল; 
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এব* এইবূপে “সোহয়ং আত্মা ব্রহ্ম” প্রভৃতি শ্রুতি হইতেই জীবব্রঙ্গে 
অভেদবাদ স্বীকার করিয়া9 পরমব্রঙ্গ পরমতত্ব শবান্থদেব হইতে জীবের 
তভেদাভেদণাদ লিদ্ধান্ত করিয়াছেন । কেহ বা তত্বমসি মহাবাক্যের ভিন্ন. 
সপ অর্থ কারয়া ভেদবাদ সংস্থাপন করিয়াছেন। শ্রুতি.সমগ্রয় 
কারণে ইহ সঙ্গত বোধ হয় না, শ্রুতিতে পরমার্থত:ঃ ভেদদর্শন শাষন 
হইয়াছে । আমর! দেখিয়াছি যে, গীতায়ও এই ভেদদর্শন নিম 

হইয়াছে। সাত্বিক বুদ্ধিতে যে “সর্বভূতে 'এক অব্যয় ভাবই দু হয়, 

সে অবায় ভাব অবিভক্ত তইয়াও সর্বভূতে বিভক্কের ন্যায় প্রতীফমান 

2য় মাত্র (গীতা ১৮1২৯) সেই এক অব্যয় ভাবই অক্ষরব্রহ্ম। সেই 

বই অবিভক্তঞ্চ ভূতেধু বিভক্তাযব চ স্থিতম্” (গীতা ১5১5 )। 

এন £য এক অব্যয়ভাব সর্বভূতে অবস্থিত, ইহাই আস্মা-_অক্ষর পুক্ষ, 
ইহান্ ব্রহ্ম । যিলি জ্ঞানী, তিনি জীবাত্সাতে ৭ রক্ষে একত্ব নির্মল সান্বিক 

জ্ঞানে দশন করেন। সে জ্ঞানে ভেদবুদ্ধি থাকে না--ভেদবাদ ৭! 

০শুদ'ভেদবাদ থাকে না। 

এই জীবাত্ম। বা পুরুষ ত বঙ্গ_-পরমায্স। । কিন্তু এই জীবাত্মাই কি 

জীব? না। জীবাত্সা অক্ষর কৃটস্থ ব্রন্মস্বরূপ। আর জীব বা ভৃত_ক্ষর। 

জীবভাব--বড় ভাব-বিকারাধীন । সেই জীবভাবে জীবাস্মা অক্ষর হইয়াও 

ক্রপুকষ হন। অক্ষরব্রহ্ম এইরূপে অবিভক্ত ৪ইয়াও, সর্বভূতে বিভক্তের 

সায় স্থিত হন। সগুণ সব্বাম্মা ব্রহ্ম পরমেশ্বরদ্ধপে সর্ববভূতহৃদয়ে অবস্থিত 

থাকেন। জাব ও ব্রহ্ধ তত্বশঃ এক হইয়াও পরিচ্ছিন্নত হেতু জীব পৃথকের 

গায় হন। ঠাই ভেদবাদ ও ভেদাভেদবাদ দ্বারা আচর্যাগণ সে একত 

ও পৃথকৃত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন । 

গীতা হইতে জানা যায় ষে, ব্রহ্ম পরাথ্য মায়াশক্তিমান্নবূপে সগুণ হন, 

এনং মায়া হেতু পরিচ্ছিন্নভাবে পরমজ্ঞাতা পরমেশ্বর ও পরমজ্জের 

“অব্যক্ত”রূপে আন্াদের শুদ্ধ সাত্বিক জ্ঞানের বিষয়ীভূত হন। এই 
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পরমজ্ঞেয়ই মহদ্ব্রদ্গ--পরমেশ্বরের মহৎ যোনি । পরমজ্ঞাতা ভগবানের 

'বছু” হইবার কল্পনা-বীজ সেই মহৎ যোনি 'অব্যক্ত'বপ ব্রঙ্ধে নিষি ₹ 

হইয়া সর্বভৃতভাবের বিকাশ হয় ( গীত], ১৪।৩-৪)। ভগবানের কগন। 

হেত এই অবাক্ত পরা মন বুদ্ধি অহঙ্কার, ও স্ুশ্ম গতাত্মক পর! ঠ- 

রূপে ও পাণাখ্য পরাপ্রকৃতিরূপে খভিবাক্ধ ৬ইলে, ভগবান সে 

উদয় প্রঞ্ণতিরপ অবাক্ত মহইদ্রক্ষকে সর্ব ঙযোনি কনমনা করিয়া, 

নামরূপ দ্বারা তা»। অভিবাকু করেন ও আম্মস্বরূপে তাহাতে 'অগ্জপ্রবি» 

হন। এইক্ূপে সর্ব সত্তার বা সব মু্টির বিকাশ তয়? মব্বদত্বাত পুৰষ 

ক্ষেখজ্ঞরূপে গ প্রকৃতি ক্ষেঅকপে অভিবাক্ত হন। ক্ষেত্রক্ষেএজ্জ ফোগ 

হইতেই স্থাববজঙ্গমান্মক সমুদায় সনপর-সর্বভাতের বা সব্বজীবের 

উৎপত্তি ভয় (গীগ,১৩-৬)। ইহাই গাতা ও শ্রাঠি অগসাবে জীবের 

অওবাক্ক স্ববপ। ক্ষেত্রক্ষেত্রদ্ছাযাগে ষে জীবভাব হয়, সে শেবজ্জ? 

দ'গ্া বা পরমাম্মা-তাহা ব্রঙ্গণ আর সে ক্ষেএও তরঙ্গ মহ বণ 

এক্করাচাধা বলেন নে, এছ ক্ষেত্র ব্রঙ্গেরহ উপাধি । বর্খ সেহ উপাধিসু+ 

হইয়া পরিচ্ছিন্ন হন-জীবশাব্যুক্ হন। 

জ্ঞানগমা বঙ্ধ-প্পচ্ছিদানন্দঘন'- সত্যন্দান-অন গন্ববপ-ঠহা এগাঠ- 

প্রমাণ অন্সারে সকল ব্যাখ্যাক'রই স্বীকার করেন । আব 2 পে 

সচ্চিদানন্দস্বন্ধপ, ৮াহাও সকলে শ্বীকার করেন। বৈগঞঃবাচামাগণও 

বলেন, “আচগ্তা শবিষগ্ভানূপ ক্ষ্মায়ায় ঠন্ধ বিশ্বৃচ হতমা সঠচদানপা- 

স্বরূপ জীবগণের সংসারত্রম হহয়া থাকে” (হাগবঠামঠ) ঠা পরের 

উল্লিখিত হইয়াছে , ব্রহ্গ সন্চিদানন্দঘন বলিয়া, বক্ধজপ 'ব্যঞ্ত চে 
অভিব্যক্ত প্রকৃতিতে সেই সচ্চিদানন্দভাবের ছায়া বূপে সন্ব রদ; ৭ 

৩মোগুণের বিকাশ হয়। সব রজঃ তঈং--এহ প্রকৃতি গুণ প্রগাতিঙ্গ 

ক্ষেত্রেও অভিব্যক্ত হয়। ক্ষেত্রস্থ অস্তঃকরণ-_নৃদ্ধি অঠন্কার ও মনগ্গপ 

চিত্তেও সেজন্ত এই ত্রিগুণের ভাৰ অভিব্যক হয়। 
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চিত্তরূপ উপাধিবন্ধ আত্মার সচ্চিদ্ানন্দন্বরূপ সেই চিত্তে প্রতি- 
বিদ্বিত হয় বলিয়!, চিত্তে জ্ঞাতা কর্তা ও ভোক্তা-ভাবের বিকাশ হয়। 
আত্মার চিৎম্বরূপ চিন্তে প্রতিবিষ্থিত হইয়া চিত্ত সাত্বিকভাবযুক্ত হয়__ 
জ্ঞাতা-ভাবের অভিব্যক্তি হয়। আত্মার সংস্বরূপ চিত্তে প্রতিফলিত 
হইয়! চিত্ত রা'জসিক ভাবধুক্ত হয়_-কর্তা-ভাবের অভিব্যক্তি হয়। 

সেইরূপ আত্মার আনন্দ স্বভাব চিত্তে প্রতিবিশ্বিত হইয়া চিন্ধ তামপ্সিক 

ভাবধুক্ত হয় "ও তোক্ত-ভাবের অভিব্যক্তি হয়। সচ্চিদানন্দস্থরূপ 

আত্মার শ্বশক্কি বূপে,_এই সচ্চিদানন্দন্বরূপত্ব হেতু সন্ধিনী সম্থিং ও 

হলাদিনী শক্তির অভিব্যক্তি হইয়া সেই শক্তি দ্বারা চিত্তে উক্তরূপ কর্তা 

জ্ঞাতা ও ভোক্তা-ভাবের (বকাশ হয়। এই কর্তৃত্বভাবের মূল-_ইচ্ছাশক্তি 
বাকাম। 

এই কর্তৃত্ব (৮11117 অথবা 206৮1৮৮) জ্ঞাতৃত্ব (10671০06) বা 

(111 110675(2070106 ) এবং ভোক্তত্ব (1561175 ) ভাবকে অধ্যাস- 

বশতঃ আত্মার ধশন্মরূপে সাধারণতঃ গুহীত হইয়া থাকে। ইহ উক্তরূপ 

গ্রকৃতি-পুরুষ বা ক্ষেব্র-ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগ হেতু ষে জীবভাবের অভিব্যক্তি 

হয়, সেই জীবভাবেরই ধর্ম বা শ্বরূপ। জীব জ্ঞাতা কর্তা এ ভোক্তা । 

ক্ষেত্র বা ক্ষেত্রাস্তর্গত অস্তঃকরণরূপ অসংখ্য উপাধিবদ্ধ বা অসংখা 

ক্ষেত্রে বন্ধ ক্ষেঃজ্ঞ আত্মার জীবভাবও অসংখ্য। ক্ষেত্রে মলিনতার 

প্রভেদ অনুসারে জীবভাৰ বা তাহার জ্ঞাত কর্তা ও ভোক্তা 'আমি'ভাবও 

অসংখারূপে অভিব্যক হয়। বলিয়াছি ত, ব্রহ্ম পরাথা মায়াশক্তি-যোগে 

পরিচ্ছিক্পের হ্যায় হ্ইয়া এইরূপে অসংখ্য জীবভাবে আমাদের 
জানে গ্রকাশিত ( 172)10650 ) হন। আমরা মাযাহেতু এই পরিচ্ছির 

জীবভাব গ্রহণ করিয়া! সেই অপরিচ্ছিন স্বর হইতে প্রচাত হই । ইহাই 
মায়! বা অবিস্তাবশে জীবের বন্ধভাব-_ইহা! হইতেই জীবের সংসার-বন্ধন 

২২) ব্রহ্ম নিরংশ নিষ্কল অবিভক্ত হইয়াও, অসংখ্য প্রকারে নাষরূপ 
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নবারা বা উপাধি দ্বারা ভিন্ের স্তায় হন এবং সচ্চিদানন্দ আস্মাম্বরূপে এক 

ব৷ সমভাবে সর্বজীবে অবস্থিতি করেন। কিন্তু অবিদ্ধা পরিচ্ছিন্ন ভাবতেতু 
জাৰ আপনার সেই সচ্চিন্ানন অক্ষর ব্রহ্মরূপ বা নিয়স্ত! ঈশ্বরস্বরূপ জানে 

না-(10131101061081 1559 জীব ভাহার স্বরূপ ৯১১5০1৭০১০1 হাৰ 

জানে না )। 

রঙ্গের সব্বপ্রকর আভণাক্কিহ উপাধি-সাপেক্ষ ও উপাধি দ্বারা 

পরিচ্ছিন্ন। ক্ষেতজ্ঞ জীবরূপে অতিবার্চিও ক্ষেত্রসাপেক্ষ এবং ক্ষেত্র্থাবা 

পারচ্ছিন্ন | সেই ক্ষেএই শরীর। এই ক্ষেত্রান্তর্গত অন্তঃকরণ আমানের 

শ্খশরীর। আমাদের মন্থঃকরণ বত নিন্দল হইতে পাকে--যত পারপত 

ঠা পূর্ণ বিকাশের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, ত্ুতঙ্ আমাদের 

প্াতৃত্ব কর্তৃত্ব ও ভোক্তত্ব ভাবের ক্রমাবকাশ হইতে থাকে। আমাদের 

অস্থ:করণচ্ আত্মার অধিষ্ঠান ৭ অভিবাঞ্চির স্বান। আর এহ আন্তঃ 

করণের খাধা জগ্খহই সে অভিব্যক্তিও রিচ্হিনন তয়, তাহা বলিয়া । 

মপ্তঃকরণ যতই !নায়প হস, তঠই এই জ্ঞাত করত ও তোলুত্ 

ভাবের বিকাশ হয় সা, এই পরিচ্ছিন্ন ভাব এ সঙ্কীণতা ঞ্মে হাস 

১হরা আসে সনয,--কন্ধ তা একেবারে দূর ভয় না। 16৭ পুণ শিশ্ষল 

হইলেও, মে পরিচ্ছেদ একেবারে থুচিয়া যায় না। চিত্ত যত [শায়ল হর, 

ঠতই তাহাতে আম্মার সচ্চিদানন্দরূপ প্রতিবিশ্বিত ভতয়া চিনে জাতঙ 

কর্ত্ব ও ০ভোকুত্ব ভাবের বিকাশ হহঠে থাকে সভা, এব" 155 পূর্ণ 

'নশ্থল হইলেও, ঠাহাতে এই পূর্ণ অথ শ্বায্ন্ববূপ চিত্তের গ্রহণপার্জির 
পৃণ বিকাশে তাহার যতদূর প্রতিবিশ্ব গ্রচণ সম্ভব, হাহা গ্রহপ করিতে 

পাবে নতা, (কন্ধ এই চিঝের সাহু সংযোগ দূর না ভহইলে, পীব ব্রঙ্গ- 

স্বরূপ প্রাপ্ত ছয় না, তাহার ব্যক্িত্ব ভাব থুর্চন্া সর্বন্ধ লাভ হয় না, 

তাহার “অহংকার “ওকারে, একীভূত হয় ন!। কিন্ত প্রকৃতি ক্ষেত 

বিষুক্ত হইব্ে--পুরুষের সুশ্স শরীর নাশ হইলে, আর জীবস্বও থাকে না। 



৭৮০ শ্রীমদৃভগবদগীতা । 

প্রকৃতির সহিত যুক্ত না হইলে, আত্মাতে জীবত্বের অভিব্যক্তি হয় না 
এবং সে যোগ দূর হইলেও, আর তাহার অভিব্যপ্তি থাকে না। তখন 

তাহার অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন স্ববপ লাভ হয়। * 

সে যাহা &ঠউক, সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মা বা ব্রহ্ম ক্ষেত্ররূপ উপাধ 

অভিব্যণ করিয়', তাহাতে অধিঠি ঠ হইয়া তাহাতে জাব।পে প্রাতভাত 

হন তাহা এগলে মার বুঝিবার পয়োজন নাই | অসংখ্যক্ষাতীয় জীব 

এবং প্রত্যেকজাতীয় জাবের অসংখা ব্যাক্তভাব আমা (থা পা । 

আব্রহ্গ তুণ পর্যান্ত সমুদায়ই জীব । প্রত্যেক বিশেষ জাবঙাত অপব 

হর ক ০ স্পস্্_ ২ পি শপা্িশীাশাী শশী ি্পিপী শিপ শিট পপ পপ পা অপ ক ০ 

* শের কেত্রজ্-যে।গে জীলত্বের এই নানাভাবে অ'ভবান্তি আমবা এগ্লে আধু[ন৫ 
ণক্জানশাস্ত্র ২হতে একটি দৃষ্টান্ত হণ করিয়। বুবিতে চগ্তা কাথব। পুহৎ ছুহ্ববেব 
সন্নিধানে অসংখা লৌহখণ্ডের চশ্বকতেব (তৎ্সান্রধানসাণগাতৃত্বং মশিবৎ) দৃদা 

সাংখাদশন গ্রহণ করিখাছেন। তাঁড়িত (কিয়া হইতে ধমবা এহ দৃষ্গাস্ত গ্রহণ করিব। 
কনক।তার এক প্রান্তে তড়িৎশ[ক্র-উৎপাদক যণ্ধে তাড়ত ভতৎগন্ন হৃহয়া তাবে 

তাবে গ্রাণাহিত হইয়।, ঠাম গাড়ী চালাইতেছে, খসে এরে আলোক দ্র ৩ছে, পাক। 
দালাইতেছে, কল চালাহতেছে-_-কতব্প কাধ্য করিতেছে, কঙক্জপে অভিব্যক্ত হহতেছে 

--তাহ। আমরা দেবখিতোছ। ইহাদের মধ্যে বৈদ্যুতিক আঞলাকেস কথাহ বালব 
চোট একটি বেছ্াতক বাতিতে এহ তড়িৎশ(জপ্রবাহে মে আলো-হয়ত পা 

বাতিব আলো পাওয! যায় একটি বড় আলোকাপধার সাদ দেহ হ্বানে চাট বাতিটির 

পরিবণ্ধে সংযোগ করা যায়, তবে সেহ তাডউৎশক্তিপ্রবাহ হইতেহ শশগণ, শতগুণ, 

এমন (ক, হম্র্ণ ডচ্ল আলোক পাওয়া যায়। শান্ত (19060091715001৬6 15010) 

একই, কিপ তাহা [ক্রয়া বা গতি (0110770) ভিন হয। সেই একহ শাক 
প্রবাহের ক্রিয়ার যে ইতর বিশেষ হয়, তাহার কারণ 'বাধা'। এই বাধা (16১1১111806) 

মত বেশ ওয়, সে শান্তর বিকাশ বা কিয়! তত অঙ্জ হয়, আলোকবাঁতর আলে! 
তত ক্ষাণ ২য়। এই বাধা আবার যশ হাস হয়, সে. শব্বিক্রিধার বিকাশ তত 
অধিক হয, অতথব এই বাধার হ্বাসবুদ্ধিতত সেহ শক্তির বিকাশেরও হাসবৃদ্ধি হয়। 
ৰাধাশৃন্ঠ হংলে, শত ত্রিয়া অনন্ত অব্যাহর হয়। 

সেহইঝপ শাম্ার আবন্ব বিভিন্ন ক্ষেত্রে অন্তঃকরণের মধ্য দিয়াহ [বকাশিত হয়। 
সেই ক্ষেত্র ব্যতাত যেমন তাহার অভিব্যক্তিও হয় না, সেইকপ সেহ ক্ষেত্রের মজিনত' 

বা বাধা থাকার, তাহার পুণ অভিব্ডিও হয় না। এই বাধার তারতম্য বা॥ হ্াসবৃদ্ধ 
অনুসারেহ সে আভথ্যদ্কির হ্রাসধদ্ধি হয্স। আ।র অধিক বলত হহবে পা।।,.হ 



ব্যাখ্যা-ভূমিক1। ৭45/০ 

ভীবজাতি হইতে ভিন্ন। প্রত্যেক ব্যটি জীব সেই জাতীয় অপর জীব 

হহতে ভিন্ন । শ্রেষ্ঠ জীবজাতি মানুষের মধ্যে কত প্রভেদ! নগ্রদেহ: 

আমমাংসভোজী নরাকার পশুতুল্য.জীবের সাও তুপনায় ব্যাস বাশ 

“কবাঢাষা প্রভাতি জ্ঞানিগশের (ক অনন্ত ব্যবধান! জাৎমাত্রেই জাত 

কণা 9গহোগা। কিন্ত এহ জ্ঞাতৃত্ব কতৃত্ব ও ভোক্তুত্ব ভাবে ক 

শ্রতেণ | ডাছিদে ও নিম্নশেণার জীবে ইহার আভব্যর্তি অত সামান্ত 

শাশে এহ জাতৃত্থ কতৃত্ব ও ভোঞ্চত ভাবের [বিশেষ বিকাশ ৩য় “তা, 

কন্ধ তাহাদের মধ্যেও এহ ভাবের কত প্রভেদ আমরা দেখিতে পাহ। 

%5রাং জীবে জাবে ভেদ অনপ্ত, অপরিমের, নিশ্য-প্রতাক্ষ। এও 

' “হরণ আছে সত্য, কিন্ত আনাদের সকলেরই স্ব্প সেঠ সািদানন- 

দন পর্দী | আমাদের পরম আদশ- পম গাত সেত পুন স্চপাশলা 

€* 2 জীবের (নার) আশ্রয়গ্ান (অয়ন ) সেহ নাগায়ণ। পর্কীত 

+ েআ্সংযে।গে লেতরজ আম্মার এত ভেদ, প্রকাতাবনঞ স৮পানন 

%?” আখার কোন ভে পাহ। এক আঁবভ আস্মা পাঠ কষে 

লাল। সিগ্গর্পীণে বাভিমন জাবভাবে বা ঠতঠাবে বিহক্ের 218 

+ পদুহ্া ইপ) অপাএ্ছিন্ন মাস্বা উপাংধযোগে পারা্থনের গায় হন | 

ইহা হহতে আমরা জাবব্রঙ্গে অভেদবাদ ভেদবাদ তাত ৩পবাদ, 

৪%থণ খহ্ত্ববাদ প্রভৃতি নুল বুঝতে পারি। প্র ৩রাযণাযোগ বা 

শেত্রক্দেএ« লংষোগে এই জাবভাবের ডতপাঞ মু | চর দিক 

১হ৩ জাবকে ঝুঝতে চেষ্টা করিলে ভেরধবাদ ও বভুহবাদ আাপভাধা। 

১ পুরুষ বাক্ষেএজ্ঞ আমার দিক [দয়া দেখিলে, অঙ্দেখাদ অবশ্য 

শ্বীকায্য। প্রঞ্কাতর স্বরূপ যে মায়াশক্পুতী। নিহত সবাক এিঙ্থা 

ক্ষেত যে ব্রহ্ধ পপ আধারে মায় হেতু আভব্যা্ত মার এবং পুর্ণযের 

স্ব্ধপ বে জ্ক্ষররঙ্--তাহ। দেখিলে অভেদবাদহ স্বীকার ক ততে হয়। 

হই 1শুপুরুষ এুস্াদ, উত্তয়ের সংযোগ অনা.দ, সঈতরাং জীবভাব নদ 



৮ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা | 

ই স্বীকার করিলে, ব্রহ্ম জীব নিত্যসিন্ধ তয়-_ভেদাতেদব।দ ও স্বীকার 

করিতে হয়। 

আমাদের জ্ঞানে বর্গের এই পুরুষ-প্রকৃতি-ভাব অনাদি! আমাদের 

পাঁরচ্ছিনন জ্ঞান হহার আদি ধারণ। করিতে পারে না। আমরা 

বলিয়াছি ত, পরমতব্ব ব্রহ্ম অনধিগম্য হইয়াও ভ্ঞানগম্য । জ্ঞানগম্য 

ব্রঙ্ধ অনন্ত জ্ঞান ও শত্তিস্বরূপ । আমাদের জ্ঞানে আমরা পরমজ্ঞাত। 

পরমেশ্বররূপে ও পরমজ্জেয় প্রকৃতিন্দপে ব্রঙ্গের সগুণভাবে অভিব্যাপ্ত 

ধারণা কারতে পারি; কিন্তু এই অভিব্যক্তির আদি আমা 

ধারণ! করিতে পারি না। এই পরম জ্ঞাত৷ পুরুষোত্তমের সহিত তীহারহ 

স্বভৃত এই অব্যক্তরূপা পরম! প্রকৃতির সংযোগ আমাদের জ্ঞানে নিতা ; 

এবং এই পরমপুরুষ- প্রকৃতি ভাব হইতে যে বু ক্ষেত্রজ্-ক্গে ত্র-ভাবের 

আভব্যক্তি ও সংযোগ, তাহাও নিতা। এইজন্ঠ আমাদের পরিচ্ছি্ 

জ্ঞানে এই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্-ষোগে উৎপন্ন জীবভাবও |নত্য । আমগা 

তাহা অপরিচ্ছিন্নভাবে ধারণ করিতে পারি না। কাজেই জীবনে 

আচস্ত্য ভেদাভেদ আমদের শ্দীকার করিণে হয়। তাই জীবে জাবে 

গে আমাদের এই পারচ্ছিন্ন জ্ঞানে নিত্যাসিদ্ধ।* শঙ্করাচাধ্যের মণ 

এব পারচ্ছিন্ন জ্ঞান ব্যাবহারিক। 

[কন্ত জীবে জাবে এঠ ভেদ দৃষ্ট হইলেও, পরমার্থতঃ বা স্বরূপতঃ 

কোন ভেদ নাই, তাহ! বলয়াছি। ক্ষেত্রজ্ঞ পুকষস্বূপে বা আত্মা- 

স্বকপে ফোন ভেদ না। সাংধ্যজ্ঞান এই প্রকৃতিবিমুক্ত আত্মার 

বা পুরুষের স্বরূপ-বিবেক দ্বার! প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। ক্ষেত্রপ্ত 

আত্ম! ক্ষেত্রষোগে দেহী বা শরীরী হন এবং দেহে প্রকৃতিজ গু£ণ 

বন্ধ হুইয়া সংসারী হন সত্য, কান্ড দেহের বা ক্ষেএের ধর্দদ্বারা 

জীবাম্ম। বাস্তবিক রঞ্জিতহন না। আম্মার ধর্ম স্বতম্ব। . শরীর 

পরিণামী, অন্তকং ও [বকারযুক্ত _স্থুণ শরীর ও সুগম শরীর উতরই 
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এইরূপ ধর্বযুস্ত। আর শরীরী আত্মা-মবিনাশী, সর্বব্যাপী, 

অবায়, নিঠ্য, অজ । তাহার স্বরূপ অপ্রমেয়, অচিন্ত্য, অবাক্ত, তাহ! 

সর্বদেহে সমভাবে অবস্থিত। সাংখ্যজ্ঞানে আমর! এই পুরুষতত্ব ব 

দেঞপুরস্থ আত্মতত্ব জানিতে পারি। ইহা গীতায় উপদিষ্ট হুইয়াছে। 

এ সাংখ্যোক্ত শুদ্ধবু"মুক্ত স্বভাব পুরুষ দেহিভাবে বহুরূপে প্রতীয়মান 

১ঠলেও, পরমার্থতঃ ষে এক, তাহা যে সচ্চিদানন্দ ব্রন্গস্বূপ, তাহা 

বদাস্তবিজ্ঞনে উপলব্ধি হয়। এবং সেই দেহা আত্মাই যে পরমাত্মা- 

সরূপ--সচ্চিদানন্দ অক্ষর কুটস্থম্বকূপ এবং সর্বায্ম। সর্ধ ইতমহেশ্বর 

পুরুষোত্বমন্বরূপ, তাহা অধ্যাত্মযোগে প্রতাক্ষ হহতে পারে। এতসব 

এগ্লে আর উল্লেখ করিবার গ্রয়োজন নাই। 

জীবত্বের ক্রমবিকাশতব্ব (_-যাহা €উক, জীবের এই ন্বর্ূপ 

ইইলেও, জাবাত্স।-রক্ষ ও সর্বভৃতে এক আবভক্ হইলেও, ক্ষেত্রাধিঠিত 

জবভাবে আম্মা বিভক্তেক সায় সর্বহৃতে গ্িত এবং প্ররূুতিজ গুণবন্ধ 

হইয়া সংসারী । এই জীবগাব 'এক মর্থে নিত্য। আবুন্বস্তম্থ পর্য্যন্ত 

সামাগ্ত তৃণ ভহতে ত্রঙ্গা, পথ্যন্ত যাহা কিছু “সপ্তা'-সধুদায়ই জীব। জীব 

অসংখ্য, তাকা বাঁলয়াছি। এই বহত্বেপ কাগণ প্রঞতাভেদ। প্রক্পতির 

“৫গ্৭ হইতে যে পরিণাম হয়, হাহা হহতে বড গেত্রের উৎপান্ত হয়। 

ক্ষেত্র আমা সেই বহু ক্ষেত্রে বন্ধ হইয়া বছুদপ হন। তৃণরপু শরীরে 

ক্ুদ্ুতম জাবাধুতে জাবভাব--তাহার জ্ঞাতৃহ কর্তহ ভোক্ু হডাব--বিক!।” 

'শত হততে পারে না। মানবে সে আীবভাব বিশেষ বিঞাশিত হইয়াও 

পর্কাতিজ স্বক্ষেত্র দ্বারা বন্ধ থাকার প'রচ্ছিন্ন। জীবের শ্ব-প্রকি 

বত মর্লন থাকে, জীবভাবও তত মর্ণনৃ, তত পরিচ্চি থাকে । ক্রনে 

প্রকৃতির য5 আপুরণ হয়, জীবভাবের ততই বিকাশ হইতে ণাকে, 

ততই রুমে ক্রমে জীবের জাঠ্যন্তর-পরিপাম হইতে থাকে । ইহা পাত- 
জল দশনে পিববৃত হইরাছে। এ তন্ব জাতির ক্রম-পরিণাম সন্ধে 

ৰা 
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আধুনিক পাশ্চাত্য পরগুতগণ আবিষ্কার করিয়াছেন? কিন্তু প্রতি জীব- 

সম্বন্ধে যে এই নিয়ম, তাহা! এখনও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিতে 

পারেন নাই। 

“ইন্ুপে প্রকৃতিবদ্ধ পুরুষের বা জীবের এই প্রকৃতির পরিণাম ব' 

ক্রমআপুরণ-ফলে যে জীবত্বের ক্রম-পরিণাম হয়, তাহাচে পুরুষের 

অধিষ্ঠান মাত্র থাকে,_কোন কর্তৃত্ব বা পুরুষকার থাকে না। নিয় 

জাতীয় জীব, প্রকৃতির এই ক্রম-আপুরণ দ্বারা ক্রমশঃ উচ্চজাতীম 

জীবভাব লাভ করিতে করিতে, জন্মমৃত্যার মধ্য দিয়া, মন্ুধযযোনি লা 

করে। মানুষে মান্ষে কত প্রভেদ, তাহা পুর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। 

তামপিক, রাজক ও সা'ত্বক গ্রকৃতি-ভেদে মানুষকে সাধারণতঃ তিন 

শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাঁয়। মন্ুষ্যযোনি লাভ করিয়া যতন দে 

জীবের প্রকৃতি প্রধানতঃ তামসিক বা! রাঁজসিক থাকে, যতদিন মে 

আপ্পী প্রর'ততে বদ্ধ থাকে, ৩হদিন জন্ম জন্ম ধরিয়া সে সেই 'আানুর' 

প্রকৃতি দ্বারা পরিচালিত হয়, এবং সংস্কাররাশির ক্রমসঞ্চরে প্রক 

দ্বারাই ক্রমে আপুর্রিত হইতে থাকে। এই সময়ে তাহার! কথন 

কণ্মাহুযায়ী হীন যোনি কখন উচ্চতর ঘোনি প্রাপ্ত হয়। জগতে কোথাও 

সরল গাঁতি নাই। উন্নত-অবনাশুর মধ্য দিয়াই জীবপ্রককৃতি ক্রম, 

আপুরত হইতে থাকে, ও জীব:ক উন্নতির কে লইয়! যাইতে থাকে । 

এইকপে ক্রমে ক্রমে পরমকরুণামমী প্রকৃতিই মানুষের তামদিক 

ও র.জাঁসক প্রর্কৃতিকে পরাজিত ও অভিস্ৃত করিয়া, তাহার পাশব ও 

রাক্ষস-স্মভাবকে নিয্মিত কয়া, তাহার সাত্বিক্ক ভাবের বিকাশ 

করেন,__আাহার অনাদিকাল-প্রবর্তিত কুসংস্কার-রাশি ক্রমে পররগুধ 

কাঃয়া, সুসংস্কাগরাশির ক্রমবিকাশ করেন, মানুষকে দৈবী সম্পদ্মুক্ত 

করেন, তাহার' শুদ্ধ জাতৃত্ব কর্তৃত্ব ও ভোন্ুত্ব ভাবের ক্রমবিকাশ 

০ পে যা! ক্ধউক. কিরুপে তীব এইরূপ. প্রকৃতির ক্রম" 
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আপুরণে জাত্যন্তর পরিণতি বারা সামান্ত তৃণত্ব হইতে মনুষ্য 

উন্নীত হয়, সে ছূর্বোধ্য তত্ব এস্তলে বুঝিবার প্রয়োজন নাই; এবং 

মঠবাজন্ম লাভ করিয়াও খানুষ কিরূপে' প্রকৃতির অনুগ্রহে প্রক্কতিরই 

ক্রম-আপুরণ দ্বারা ক্রমে ক্রমে তামসিক বা পাশব বৃত্তি সংযত ও 

অ'ভভূত করিয়! রাজসিক স্ভাব প্রাপ্ত হয়, এবং কিরূপে সেই রাঞ্জসিক 

রন্তি সংযত ও অভিভূত করিয়া সান্বিক বা! দৈবী প্রকৃতি লাভ করে, 

তাহার তত্ব এস্থলে বুঝিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের আধ্যাস্তিক 

দেখানুরযুদ্ধ প্রসঙ্গে__মহিযান্থর ও শুস্তনিশুষ্ত-যুনপ্রসঙ্গে সে গুঢ় রহন্ত 

ঙ্জিতে মার্কগেয় চণ্ডীতে বিবৃত হইয়াছে । কঙখ যুগ-কত কম ধরিয়া 

এরূপ প্রকৃতির ক্রম-আপুরণ হইয়া, নিম্ন আতার জাব দেবী প্ররুতিঘুক্ত 

মানবযোনি লাভ করে, তাঙ্ধার ইয়ত্তা করা যায় না। তাহাও 'এস্লে 

বুঝবার প্রপ্লোজন নাই। 

যাহা হউক, পরমা পরক্কৃতি দেবী ভগবতীর অ+ঃগ্রঙে বতাঁদন মানুষ 

সাবক শুদ্ধ গ্ররুতি বা দৈবী সম্পদ্ লাভ করিতে না পাগ্রে। ঠ৩র্দন 

সে প্রকৃতির অধীন--ল্বপ্রক্ুতির বশীহঠত থাকে । ঠঠাঁদন ঠাহার 

'পুরুষকারঃ চেঈ| নিক্ষল ঠয় ততদিন তাহার প্রত সাধনপণ উন্ুক্ক 

হয় না। যখন পুরুষ মাপনার এহ '্রতবদ্ধ প্বরূশ জানতে পারি 

প্রকৃতি হইতে আপনার পণকৃ্ আম্মস্বর্ূপ অনুভব করে, ধন প্রঞ্ণাতগ 

বন্ধন হইতে মুক্ত হয়া স্বপ্ধপে অবস্থান কারিতে চেষ্টা করে, অব! 

প্রকৃতির প্রভু হইয়া, তাকে বশীভূত ও নিয়ামঠ করিয়াও পশ্বক্গগে 

অবান্থত থাকিতে চেষ্টা করে। এই পুক্ষ-প্রযহেই পরিণামে-পুরুবার্থ- 

সিদ্ধি হয়। দৈবী প্রকাতির অনুগ্রাহ-*দৈবী প্রকৃতির লভায়েই এই 

পুকষকার-লিদ্ধি হয়-__পরম পুক্ষার্থ গাভ হয়। যখন দৈরবী-প্রক্কৃতির 

সহায়ে, সাধনার পারপাকে পদোগদংসিক্কি হয়ঃ তখন পুক্ষব, প্রক্তিদুক 

হইয়া, 'অক্ষরকৃটহ ত্রদ্ষম্বক্ূপে অবধিতি লাভ করে। তাহা আর 
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প্রকৃতিবন্ধন হেতু কোনরূপ পরিচ্ছেদ থ'কে না। অথবা তখন “বিভু'আত্ম। 

আপনার এই প্রকৃতির প্রভু+ ভাবে-_ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান হেত 
নিযন্ত। হইয়! সর্বাত্মা সর্কেশ্ধর' সবনিয়ন্তা স্ব পরকতির অধাশ্বরম্বনধে 
অবস্থান করিতে পারে। শাস্ত্রে আছে,_-মায়া যাহার বশ ভিন ঈশ্বর) 

আর যে মায়া দ্বারা বশীভূত-_মারা দ্বার! অন্দিত, তে জীব । এইরাপে জীব 

“অক্ষরবরহ্ধণ স্বরূপে অথবা সনদের পুরুষোত্তনম্বরূপে অবস্থান কারনে 

পারে, আর তাহার প্রচ্যুতি হয় ন1, আর তাহাকে প্রক্কৃতির অধিকার 

মধ্যে আসিতে হনব না। তখন হাহার পুর্ণ সচ্চন[নন্দম্বরূপ লাভ ১য়. 
জীবত্বের চরম পরিণাত পুর্ণ বিকাশ সিদ্ধি হয়, পরমপুরুষার্থ লাভ হয়। 

নিঃশ্রেয়স-তত্্ব ।_গীতা অনুসারে এই ব্রহ্মভাবপ্রাপ্থিে 

নিঃশ্রেয়-.সন্ধি হয়। বলিয়াছ ত, এই ব্রহ্গভাব দুই রূপে আমাদের 

জ্ঞানগম্য হয়। এক অক্ষপকৃট ঃভ।ব, আর এক-_সব্রেখর সর্বনিয় 

ঈশ্বরগাব। কেবল অক্ষরকুটগ ব্রকভাব লাভ করিলেই পূর্ণ জ্ঞানগম, 
ব্রহ্মভাব শ্রাপ্তি হয় না । কেবণ ঈর্বরভাৰ লাভ হইলেও এই পৃর্ণজ্ঞানগথা 

ব্রহ্মভাব লাভ হয় না। শঙ্কর"চাণ্য এই কুট্স্থ অক্ষরব্রক্মভাব লাভে 

পরমপুরুযার্থ বা নিঃশ্রেরস-পা্গ বু'ঝএছেন | বৈঞ্বাচার্য্যগণ সঞ্চিণানন্দ' 

ঈশ্বরস্বাবূপা লাভকেই পরণ মুক্ত বলিয়া বুঝগ্জাছেন। কিন্তু গহ 

অনুসারে বর্ষের পূর্ণভাব লাভ ক রত ৬ইলে, এই ছ্বিবধ ভাবই লাঃ 

করিতে হয়। ঈশ্বর তাব লাভ করিলেও তাহার পরম ধাম "পরম অক্ষর 

ভাব পাভ করিতে হয়, আর সক্ষর পালন ফলে এক্ষরভাবেও ঈগ 

ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে পগমগ ত প্রাপ্তি হয়। এই দ্বিবিধ তা 

গ্বরূপতঃ একই--ভিন্ন নহে ং 

অক্ষরপুরুষভাব প্রাপ্ত বা 'অক্ষরকৃটন্থ” ব্ন্গভব-প্রাপ্তিষ্কপ ৫ 

নিঃশ্রেযস, তাঁহা গীঠার নানাস্থানে উক্ত হইর়াছে। তাহা এস্থলে উদ্লেধে 

প্রয়োজন। গীতায়' অ'ছে,- 
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“এষ! ব্রাহ্ী গিতিঃ পার্থ! নৈনাং পাপ্য বিমুহৃতি । 

স্িত্বান্তামন্ত কালেহুপি ব্রঙ্গনর্বাণমুচ্ছতি ॥”” (২৭২) 

এই ব্ব্রহ্মভৃত” হইয়! ত্রন্ষে স্িতিশর কথা পঞ্চম অধ্যায়ে ১৯শ ও 

২*শ শ্রোকে উক্ত হইয়াছে । বঙ্গে নির্বাণের কথাও 'এই অধ্যায়ে ২৪শ 

হইতে ২৬শ শোকে উক্ত ভষয়াছে' ব্রঙ্গসম্পন্নতার কথ! রয়োদশ 

অদায়ের ৩*শ শ্রেকে টক্ত হইয়।ছে। ই প্রকার সর্বাত্মা পরমেশ্বরে 

ভপ্বতঃ প্রবেশ (১১1৫৪, ১৮৫৫), পরমেশ্বর-প্রাপ্ি (১২।৪ ) পরমেশ্রে 

নিবাস (১১৮) পরমেশ্বরের সাধর্দ্যলাভ (১৪২ উক্ত হইয়াছে। 

এই সাঁধন্ম্য অর্থ যে শবপত্ব--সচ্চিদানন্দভাবে একত্ব, তাহ! 

দমকল বাখ্যাকারই স্বীকার করিয়াছেন। যাহ] হউক, বৈষ্ঃবাচার্যগণ 

বন্ধা বা কটন অক্ষর ব্রক্ম আর্থ কেবণ জীবাত্ম! বা প্রতাগাত্মাই বুঝিয়া- 
হেন, এবং প্রতাগান্সার ঈশ্খব-সাধন্মা-প্রাপ্িই মে নিঃশের়স তালা 

বাধ্য করিঘাছেন। মনত দিকে শঙ্করাচার্া “বঙ্গ” অর্থে পরমান্মা- 

গণ অক্ষর ব্রহ্ম বুঝিগাছেন। এবং গীতার ভগবান্ মে, “আমাকে 

প'পু, 'আমাতে” নিবাস, 'আমার+ সাধশ্মা লাভ প্রতি ধলিয়াছ্েন,-- 
»'হার অর্থ পরমাত্মা ঙ্ষূপ-প্রাপ্থিই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিছু শীতায় 
এ “অক্ষর” উপাসনা ও ঈশ্বরোপাসন1, (অর্থাৎ 1776 /১)501011, 

110150000োএর উপাসনা, 'এবহং [0170000ো]1 বা 170৯০017281 

(7১৭ এর উপাদনা) এ ভয়ের পার্থক্য দ্বাদশ অধ্ার়ের গ্রীণমে উক্ত 
হইয়াছে, ব* আম্মযোগ ও ঈশ্বরযোগ ষ্ঠ অধায়ের শেষে পৃথগৃচাবে 

নিদ্দিট হইয়াছে । অতএব গীতায় আমাদের জ্ঞানগম্য অধ্যাতআযে'গে 

পাপা ব্রন্ধকে অক্ষরকৃটন্থভাবে ও সর্বাত্আা সর্বনিরস্থা সর্দস্বরূপ 

ঈশ্বরতাবে নির্দিষ্ট করিয়! সেই অক্ষরকৃটস্থভাব প্রাপ্তি ও ঈশ্বরভাবপ্রাপিই 
যে আমাদের পরমপুকঘার্থ, তা! উপদিষ্ট হইয়াছে । তবেঅক্ষরোপাসনা 

9 মক্ষরে যোগসংসিদ্ধিফলে অক্ষরভাব লাভ করিলেও যৈ সর্বতৃত- 
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হিতে রত, তাহার যে ঈশ্বরভাবপ্রান্তি হয়, তাহাও গীতায় উক্ত 

হইয়াছে, 

“যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্তমবাক্তং পরুাপাদতে। 
ঝ রগ ১৪ 

তে প্রাপ্র,বস্তি মামেব সব্বভূতহিতে রতাঃ॥৮ (গীতা ১২।৩-) 

অতএব অক্ষরভাবে সাধন! ঘ্বারা হউক, আর ঈশ্বরভাবে সাধন 

দ্বার হউক, সচ্চিদানন্দঘন বঙ্গস্বরূপিদ্ধিতেই জীবের নিঃগ্রেয়স-সি' 

হয়__তাহার পরমপুরুষার্থ লাভ হয়। কিন্তু বলিয়ছি ত, এ উভয়ভাব 

একই । যতক্ষণ ব্যক্তিত্ব থাকে,--পরিচ্ছিন্নত্ব থাকে, এক কথায় বহু" 

ক্ষণ জখবরূপে পৃথকৃত্বের ভাব থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই পরম নিঃশ্রেয়দ' 

সিদ্ধি হয় না। 

পূর্বে বলিয়াছি যে, ব্রক্ষতত্ব অবিজ্ঞাত হইয়াও বিজ্ঞাত। অধ: 

যোগে ব্রহ্ম আত্মার আত্মা-_কুটস্থ অক্ষরস্থরূপে ও সর্বাত্মা ঈশ্বরভাব 

বিজ্ঞত হন। সেই ব্রহ্গবিজ্ঞানসিদ্ধিতে আমাদের ব্রঙ্গন্বরূপত' লাভ £8, 

নিঃশ্রেয়স সিদ্ধি হয় । পুর্বে উক্ত হইয়াছে ষে, 'চিৎ' ও “সৎ মধ 

প্রভেদ নাই-_তা্া ব্রহ্ষেরই স্বরূপ । পাশ্চাত্য দর্শনের ভাষায় 111049)1 

1১ 7301৮ অতএব অধ্যাম্মযোগে যখন আমাদের জ্ঞান এই বর্গ 

ভাবময় হয়, তথন আমরাও সং-ব্রক্ষভাব প্রাপ্ত হই। সে জান 

তখন “সংরূপে অবস্থান করে--তখন জ্ঞানে জ্ঞাতা-জ্ঞেন্র-মধ্যে প্রতেদ 

থাকে না। 

সে যাহা হউক, আমাদের পরমার্থ যে নিঃশ্রেয়স, তাহা! গীতা! হইতে 

আমর! অন্ভভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিব। বলিয়াছি ত, পুরুষ-প্রকৃতি 

যোগে বা ক্ষেত্রজ-ক্ষেত্র'যোগে, ' অথবা শ্রুতির ভাষায় সচ্চিদানন্দ আত্মার 

মামরূপময় উপাধিযোগে জীবভাব হয়। ব্রহ্ম আত্মা-রূপে নাদরূপম! 

উপাধিতে এন্কপ্রবিষ্ট হইয়া জীবভাবধুক্ত হুন। পুরুষ ব! দেহী- 
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সচ্চিদানন্বস্থরূপ,_প্রক্কৃতি জড়। পুরুষ-দান্লিধ্যে সেই পুরুষের ক্ষেত্ররূপে 

ব্িগুণমী-প্রকৃতির যে অভিবাক্তি ও পরিণতি হয়, সেই ক্ষেস্থ বুদ্ধ 

অহঙ্কার মনরূপ অন্তঃকরণে বা চিত্তে , পুরুষ অধিষ্টিত হন। সেই 

অধিঠান হেতু চিত্ত (সাংখ্যমতে বুদ্ধি অহঙ্কার মন, দশ ইন্্িয় ও পঞ্চ 

হুক্পৃত বা তন্মাত্র--এই অষ্টাদশ অবয়বযুক্ত লিঙ্গশরীর ) চেতনবং 

হয়। চিত্ত বা অন্তঃকরণ চেতনবৎ হুইয়া৷ আত্মার সচ্চিদানন্দপ্বরূপের 

প্রতিবিস্ব গ্রহণ করে বণিয়া অশ্থঃকরণে জ্ঞাতা কর্তা ও ভোক্তা জীব- 

ভাবের বিকাশ হয়, তাহা বলিয়াছি। অন্তঃকরণ বত নির্মল তয়, এই 

দ্রতা কর্তী ও ভোক্তা 'আমি” ভাবের অভিব্যক্তি তত প্রস্কুট হয়। 

আত্মা বা পুরুষ এই ক্ষেত্রবন্ধ থাকিয়া, আপনার স্বরূপ এই অস্তঃকরণে 

প'তফলিত প্রতিবিম্ব হইতেই দশন করে। এইজন্য প্রঠঙশগেত্রে বদ্ধ আত্মা 

আপনাকে জ্ঞাতা কর্তা ৪' ভোক্তা 'আমি, দূপে বা জীবভাবেই জানিতে 

পারে। অন্তঃকরণের মধ্য দিয়া সেই আম্মভাবের বিকাশ হয় বলিয়া 

তাত! পরিচ্ছিন্ন হয়। তাহার সর্বায্রতভাব--সর্ন 'আমি'-ভাব অন্তঃ 

করণে বিকাশিত 'অহং,-ভাবে পরিচ্ছন্ন ভয় এবং 'ইদ্বং' ভইাতে প্থক্ 

করিয়। যে অহংভাবের বিকাশ হয়, তাহাতে তাহার অপবিচ্ছিন্ন জ্ঞানস্বরূপ 

বৃত্বিজ্ঞানরূপে অজ্ঞান দ্বার! সীমাবদ্ধ হয়, তাহার আনন্দ প্বরূপ-_ সুখ 

দুঃখজড়িত ভোক্তভাবে পরিচ্ছিন্প হয় এবং তাহার “সৎ, রূপ তাহার 

ইচ্ছা ও কাঁধ্যশক্তি-_আন্তর ও বাহ বাধ! দ্বার! সঙ্কীর্ণ হইয় ঘায়।” 

এই সন্বীর্ণতা__-এই পরিচ্ছেদ দুর করিতে পারিলে, তবে জীবের 

পুর্ণ সচ্চিদানন্দ আত্মস্বরূপ লাভ হয়। ক্ষেত্রের মধ দিয়া, বাহ্ সংস্পশের 

মধ্য দিয়া! এই জঞাতৃত্ব কর্তৃত্ব ও ভোক্ত-ত্ব ভাবের ক্রমশঃ বিকাশে যখন 

এট ভাবের পূর্ণ অতিবাক্তি হয়, যখন জন্ম সম্প্রসারিত হইক়! সর্ববভূতে 

সেই এক আত্মার দর্শন লাভ হয়, তখন আম্মা অন্থশুখ হইয়! ক্ষেত্রের 

নবীর্ঘতা হইতে বিসুক্ত হইয়াও, সর্বাত্মন্বরূপে অবস্থান করিতে পারে __ 
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তখন জীব ভূতভাব বা ক্ষরভাব ত্যাগ করিয়৷ অক্ষরম্বরূপে অবস্থান 

করিতে পারে। সেই আত্মভাবে সেই কুটস্থ অক্ষরভাবে অবস্থান করিয়াও 

গুকুতিতে বা ক্ষেত্রে অধিঠিত থাকিয়া, সেই অধিষ্ঠান হেতু প্রকৃতির 

নিয়ন্তুরূপে ব! পুরুষোত্তম.পরমেশ্বরভাবে জীব তাহার পরমাদর্শ লাভ 
করিতে পারে । বলিয়াছি ত, তখন জীবের নিজস্থরূপ ব্রহ্মভাবপ্রাপ্রি 

হয়, তথন নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধি হয় 

নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধির উপায়--কন্নম ভক্তি ও জ্গকানযোগ ।--£স্থণে 

যাহ! উক্ত হইল, তাহ! হইতে এই নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধির যে উপায়, তাহার 

আভাস পাওয়া যাইবে । মোক্ষশান্ত্র গীতায়, এই নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধির উপায় 

বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে । তাহার তত্ব এন্থলে সংক্ষেপে ঝুঁকিতে 

হইবে। গীতোক্ত নিঃশ্রের়ল-পিদ্ধির উপায়--কম্মযোগ, ভক্তিযোগ ও 

জ্ঞানযোগ। নিঃশ্রেয়স-সিদ্দিতে অক্ষর নিগুণ ব্রন্মে ও সগুণ ব্রহ্ম পর- 

মেশ্বরে যোগসংসিদ্ধি হয়, তাহ! বলিয়াছি। যে উপায় দ্বারা এই যোগ 

সংপিদ্ধি হয়, তাহাকেও গীতার ষোগ বলা হইয়াছে । এইজন্ গীতা 

পরম যোগশাস্ত্র ও ইহার বক্তা স্বয়ং €যোগেশ্বর ভরি”। অষ্টাদশাধ্যায়িনা 

গতার প্রতি অধ্যায়েই এই যোগসিদ্ধির উপায় উক্ত হইয়াছে । ইহার 

প্রত্যেক অধ্যায়ই যোগ'-নামে অভিহিত হইয়াছে । ইহাতে বিষাদযোগ 

হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ অধ্যায়ে মোক্ষযোগ বিবৃত হুইয়াছে। তাহা 

সমগ্রভাবে--কম্ম, ধ্যান ভক্তি ও জ্ঞানযোগ এই চারিভাগে বিভক্ত বল! 

যায়। কিস্তু ধ্যানযোগ এক অর্থে কম্পযোগের অন্তর্গত । এজন্ত গীতোক্ঞ 

যোগকে কর্মষোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ এই তিন ভাগে সামান্ততঃ 

বিভক্ত করা যায়। পু 

নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধির উপায় সম্বন্ধে মতভেদ ।-_শঙ্করাচাধ্য তক্তি- 

ষোগকে ম্বতন্ত্রতাবে গ্রহণ করেন নাই। তাহার মতে কর্দরযোগ ও 

জ্ঞানযোগ এই ছুইটিই নিঃস্রেয়স-সিদ্ধির উপায়, অহাই বেদোক্জ 
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প্রবৃত্তিধন্্ ও নিবৃতিধর্ম। 'এ উভয়ের মধ্যে নিফাম কর্মযোগ নিয়াধি- 

কারীর পক্ষে বিহিত, আর জ্ঞানযোগ উচ্চাধিকাপীর পক্ষে বিথহিত। 

নিষ্কাম কর্মুযোগ সাধনা দ্বার! যাহার [চিত্ত শুদ্ধ ও নিশ্মাল হয়, সে-হ জ্ঞান- 

যোগের অধিকারী হয়। এজগ্ঠ কম্মষোগ গৌণভাবে জ্ঞান প্রাপ্দি দ্বারা 

এবং জ্ঞানযোগ মুখাভাবে জ্ঞানাসদ্ধির দ্বারা নিঃশ্রেয়স পপির হেতু 

ঠয়। কন্ম ওজ্ঞান এ উভয়ের সমুচ্চয় অসম্ভব । হহারা পরম্পর 

বিরুদ্ধন্মী। কর্ম্মবোগানুষ্ঠানকালে আত্ম'র ভেরদর্শন থকে, 'নাত্মাব 

কর্ঠত্ব বোধ থাকে, এন এই কর্মমযোগ দ্বারা নিঃশ্রেয়দ-সিদ্ধি 

সস্ভব নহে । কেধল জ্ানযোগ দ্বারাই আত্মার ভেদ দর্শন হয়--তাহার 

অকন্মস্বরূপ সিদ্ধি হয়। শক্করাচার্ধ্য গীতার উপক্রমণিকার যাহ! বলিয়া 

ছেন, তাহা পৃব্র উদ্ধত হইয়াছে । তিশি বলিয়াছেন,-দ্িথিধো 

15 বেদোক্তো ধর্শঃ__প্রবুতিলক্ষণো নিত্তিপক্ষণন্5চ ।* * নচ তগবান্ত * 

বৈদিকং হি ধশদধ়ং অক্জুনায় টউপাদদেশ।” 

তিনি আরও বলিয়াছেন যে, এই 2ুই গ্রাকার ধন্মভ [নঃশ্রেহণশদদ্ধির 

৮ প্রয়োজন। “ইমং দ্বিপ্রকারং ধন্মং [নঃশ্রেয়নপ্রয়োহশম্ তা তাবে 

প্রবুত্িধর্্ সকামভীবে “দেবা।দস্থানপ্রাপু হেঠ অনষ্ঠিত হহণে, 

' তাহা দ্বাা কেবল অভ্যুদয় হয়, নিঃশ্রেযস-পিকি হয় না। নিক্ষাম পাবে 

'কম্মযোগ, অনুষ্ঠিত হইলে, তবে তাহা নিঃশ্রেরল-মিপিণ হেতুিছ। 

শর বলিয়াছেন,-- * 

*প্রবৃত্তিলক্ষণো ধন্দঃ _ ঈশ্বরা পণবুদ্ধ্যা অগ্রঠীয়মান: সব্বপ্তদ্ধ়ে ভব 

ফলাভিসন্ষিবর্জিতঃ, পুদ্ধসত্বন্ত চ জাননিঠা যোগ্যতা প্রাপ্তিঙ্কারেণ গ্ঞানোৎ- 

পশিহেতুত্বেন চ নিঃশ্রেয়সহেতৃত্ঘমপি 'পাতিপদ্ততে । 

অত এব নিংশ্রেয়স-সিদ্ধির জন্ত নিয়াধিকারীর প্রথম লাধনমার্গ প্রব্থি 

লক্ষণ নিষ্কাম কর্দযোগ। এবং এহ পিঞান কর্মমঘ়োগ দ্বারা চিন্তশন্ধ 

হইয়া উচ্চাধিকারী হইলে, নিবৃত্তি-লক্ষণ জ্ঞারযোগ | ' গীতার নিঃশ্রেয়স- 



৮।%০ জীমন্ভগষদূগীতা । 

সিদ্ধির উপায়রূপে এই হুই বেদোক্ত ধর্্ম__অর্থাৎ প্রবৃত্তিলক্ষণ কর্শযোগ 
ও নিবৃত্তিলক্ষণ জ্ঞানযোগ মাত্র উপদিষ্ট হইয়াছে । অন্ত গীতোক্ত যোগ 
এ উভয়ের কোন না! কোনটির অন্তর্গত। গীতোক্ত নিষ্ঠা! ঢইরূপ-_সাংখা- 
যোগে জ্ঞানীদের নিষ্ঠা ও কর্ম্যোগে যোগীদের নিষ্ঠা। শঙ্করাচার্ধ্য ভক্তি- 

যোগের স্বতন্ত্র উল্লেখ করেন নাই। তিনি ভক্তিকে জ্ঞানের অন্তর্গত 

করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, “আতেশ্বরভেদমাশ্রিত্য বিশ্বরূপ- 

ঈশ্বরে চেতঃসমাধানলক্ষণো! যোগঃ” (গীতা ১১১৯ শ্লোকের ভাষ্য) 
ইহাই ভক্তিযোগ। অভেদদর্শী অক্ষরোপাসকের কর্মযোগ সম্ভব নহে, 
তাহার ঈশ্বরে ভক্তিযোগও উপপন্ন হয় না। যাহাদিগকে ভগবান্ 

“মতপরম12' বলিয়াছেন (গীত! ১২।২০শ্রোকের ভাষ্য ) তাহারা “বথোক্কো- 

ইহমক্ষরাত্মা পরমে! নিরতিশয়। গ(্িঃ,৮ আর তাহাদের ভক্তিও প্উত্তমাং 

পরমার্থজ্ঞানলক্ষণাং”। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৫৪ শ্রেকে *মন্তক্কিং 

লভতে পরাম্” এই বাক্যের ব্যাখ্যায় শঙ্কর বলিয়াছেন,__“জ্ঞাননিটো 
মদ্ভাক্তং ময়ি পরমেশ্বরে ভক্তিং ভজনং পরাম্ জ্ঞানলক্ষণাং চতুর্থীং 

লভতে “চতুর্বিধা ভজন্তে মাম্* ইত্যুক্তং 1”, অতএব শঙ্করাচার্য্ের মতে__ 

পরা ভক্তি জ্ঞাননিষ্ঠারই অন্তর্গত। অপরাভক্তিতে *আত্মেখবরে ভেদুষ্টি 
থাকে । এইজন্। শঙ্কর স্বতন্থভাবে তক্তিনিষ্ঠার বা ভক্তি-ষোগের " 

উল্লেখ করেন নাই। গিরি বলিয়াছেন, আর্ত অর্থরা ও জিজ্ঞান্ুর 

অপরা ভক্তি অপেক্ষা যে চতুর্থ জ্ঞানলক্ষণ। ভক্তি তাহাই পর ভক্তি। 

ভগবান্ বলিয়াছেন-- 

“তেষাং জ্ঞানী নিতাযুক্ত একভক্তি বিশিষ্যতে । 
প্রিয়ে! হি জ্ঞানিনোংতার্থমহং স চ মম প্রিরঃ॥” 

(গীতা, ৭১৭) 

এইরূপে শক্করাচার্্য জ্ঞান ও ভক্তির সমুচ্চয় সাধন করিয়াছেন । 

গিরিও তাহার অন্বর্তা হই! এই জ্ঞান ও ভক্তির সমুচ্চয় করিয়াছেন। 
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কিন্তু মধুসথদন, শঙ্করাচার্ধোের অন্ুবর্তী হইয়াও ভক্তিযোগ শ্বতগ্্রভাবে গ্রহণ 
করিয়াছেন, তাহ পূর্বে বলিয়াছি। তিনি গীতাব্যাথ্যার উপক্রমণিকায় 

বলিয়াছেন, ৃ 

“ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠা তু মধ্যমে পরিকীর্তিতা | 
কর্মমিশা চ শুদ্ধ! চ জানমিশ্র! চ সা ত্রিধ1 ॥” 

মধুহ্দন বলিয়াছেন, কর্মননিষ্টা ও জ্ঞাননিষ্টা উত্তয়ের সমুচ্চয় হইতে 

পারে না, তাহাব! পরম্পর বিরুদ্ধ স্বভ।ব | ভক্তিনিষ্ঠা এ উভয়ের মধ্যব্তী 

_-তক্তিযোগ সপ্ত বিস্ব অপনোদন করে। ভক্তি ভ্রিবিধা- কর্মমিশ্রা, শুদ্ধা 

ও জ্ঞানমিশ্া । জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি যে 'পরা'ভক্তি তাহা যে শুদ্ধ পরমা হায় 

ভক্তি অর্থাৎ নিদিধ্যাসন পরিপাকে পরমাক্মার আকারে চিন্তধান্তর আবৃ্ি- 

রূপ উপাসনা,-_তাহ1 শঙ্করাচার্যোর ম্তায় মধুহ্দনও 1ন্ধান্ত করিয়াছেন। 

(১৮৫৭ শ্লোক ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য । | 

পূর্বে উল্লিংখত হইয়াছে যে শীতার ত্রিবিধ সাধন_-কর্মযোগ-নিঠা 

ভক্তিযোগ-নিষ্ঠা ও জ্ঞানযোগ-নিষ্ঠা উপদিই হইয়াছে । আতিতে যেমন 

প্রবুৰি-লক্ষণ কম্ম ও নিবৃত্বিলক্ষণ জ্ঞান এই দ্ কাও আছে, সেইরূপ 

জ্জানসাধন উপাসনাও সপদিষ্ট হয়ছে । ভক্কিযোগ 'এই উপাসনার 

 অন্তর্গত। বৈষ্ঞবাচর্্যগণ এই ভ্রিবিধ নিঠাই স্বীকার করিয়াছেন 

ওবে ইহাদের মধ্যে যে ভক্তিযোগ-নিষ্ঠাই পধান, তাহা ক্টাতারা প্রতিপন্ন 

করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। রামান্জ বলিগ্গাছেন মে ভ্বান্ গাহাক় 

“পরমপুরুষার্থলক্ষণ-মোক্ষসাধনতয়া! বেদাঞ্টোদিতং ন্ববিষয়ভ্রান কনা" 

গৃহীতভক্তিযোগমবতারয়ামাস।” 

রামানুজের মতে নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তির মুখ্য উপায় ভাক্তযোগ। হবে ভগ- 

বশ্বরূপ-জ্ঞান ও কর্ম্মযোগ এই ভক্তিযোগের সহায়» । সুতরাং কর 

ও জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তিই একমাত্র সাধন এবং তাহাষ্ট গীতার উপদিষ্ট 

হইয়াছে । রামান্ুজ কর্ম ও জ্ঞানেত্র সমুগ্চয় করিয়াছেন। তবে জ্ঞানকশ্ম- 



৮৮০ শ্রীমন্তয়বদ্গীতা । 

সমুচ্চয় অঙ্গসহিত ভক্তিযোগই ষে গীতাশাস্তার্থ, তাহ! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 

কর্মযোগমধ্যে তিনি ভগবদারাধনারূপ কর্ম্নেরই বিশেষ উল্লেখ করিয়া- 

ছেন। তাহাই ভক্তির পুষ্টিকর! *. 
বলদেবও বলিয়্াছেন,__নি£শ্রের়ল অর্থাৎ জীবাত্মার পরমাত্ম-ধাঁম- 

প্রাপ্সির উপায় কন্ম জ্ঞান ও ভক্তিভেদে ত্রিবিধ । কন্মযোগ হৃদিগুদ্ধি দ্বারা 

জ্ঞান ও ভক্তি'যাগের সহায় বা উপকারী বলিয্না পরম্পরারূপে নিঃশেয়স- 

সিদ্ধির উপায়! তিনি বলিয়্াছেন,__ 

“করত্বাভিনিবেশ-পরিতাযাগেন চানুঠিতন্ত কন্দণঃ হদিশু'দপ্ধারা গ্তান' 

ভন্বেযারুপ কারিত্বাৎ পরম্পরয়া তৎপ্রাপ্ টপায়ত্বেন।” 

বলদ্দেবের মতে জ্ঞান 9 ভক্তিই মুক্তির সাক্ষাৎ উপা. জ্ঞান ও 

ভক্তি--একই। তবে কিঞিৎ বিশেষ আছে। জ্ঞানে চিদ্্-বিগ্রছের 

অনুমক্দান ও দশন-সিদ্ধি হয়,--ক্ষলে তৎসালোক্যাদ্ি লাভ হয়। আর 

ভক্তিতে বিচিত্র লীলারস আশ্রয়পৃব্বক শ্রাগবানের অন্নসন্ধান ও 

দশন সিদ্ধ হয়, তাহার ফলে পরমানন্দ লাভ হয়। ভঞ্চের জ্ঞানই 

ভক্তিযোগে সচ্চিদানন্দরূপ একরম আন্বাদনে মিদ্ধ হয়, বলদেবের কথ। 

এই,_-- 

“ভক্তে জ্ঞীনত্বং তু সচ্চিদানন্দৈকধসে ভক্তিযোগে তিঠি ।" 
বল্পভ-নিম্বার্ক ৭ মাধ্বসম্প্রদায়ানুযায়ী ব্যাখ্যায় ভর্তিই যে গীতার্থ, ও 

নিঃশ্রেছ্স-পিদ্ধির একমাত্র উপায়, তাঠা সিদ্ধান্ত করা ভইয়াছে। 

বল্পভমতামুযায়ী অমৃততরঙ্গিণী ব্যাখ্যায় শঙ্করের মঙ প্রথমে সমালোচিত 

হইয়াছে, তাহাতে উক্ত হইয়াছে যে, শঙ্করের মতে জ্ঞান- 

নিষ্টাপ বিগ্ভাত্সক ধন্দধ হইতে নিঃশ্রেয়ন সিদ্ধি হয়, প্রতরাং জ্ঞান ও 

সম্নযাসই গীতার তাৎপর্য | কিন্ত জ্ঞান বা বিচ্তা__পাত্বিকী, অর্থাৎ চিত্তের 

সন্বগুণের ধর্ম। অবিস্তা রাজস ও তামস চিত্তের ধর্ম ত্রিগুণের ধর্ম 

এই যে ইহারা পরস্পর একত্র সম্বন্ধ অথচ পরস্পর পরস্পন্নকে অতিভূত 
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করিতে চেষ্টা করে। স্ুশ্রাং জ্ঞান নিঠ্য অজ্ঞান-মিশ্রত, বিগ্। নিতা 

অবিদ্তা জড়িত। অতএব 'এ জ্ঞান হইতে মুক্তি সম্ভব নহে। 

এ আপান্ত সঙ্গত হয় নাই।. কারণ, শঙ্করাচার্যা বৃত্তিদ্ঞান ও 

আত্ম-ঙান বা আগ্রার 'নত্যবোধস্বরূপ-_-এ উভয় জ্ঞানমধো প্রভেদ 

দেখাইয়াছেন। তিনি ক্ষাণক-বিজ্ঞানবাদ নিরাশ করিয়া নিতা-বিজ্ঞান- 

বাদ স্থাপন করিয়াছেন । সে নিঠ্যবিজ্ঞান_ বক্ষবিজ্ঞান আত্মা বজ্জান, তাহ 

বৃত্তিজ্ঞান নহে। এই জ্ঞানে স্থিতি হলে, তবে আত্ম্বরূপ লাভ হয়-__মুকি 

হয়। ইহাই শঙ্করাচার্যের সিদ্ধান্ত । সে যাহাহউক, এই অমুঠ £ত্াঙ্গণী 

বাখ্যায় মারও উক্ত হইয়াছে যে,“গুণধয়-নিবারক সাধনাস্তর অস্বেই্টব্য।” 

লে সাধন-- ভক্তি; অতএব রামান্ুগ যে ধলিয়াছেন 'গ্ঞানক'সমুচ্চয়াঙ 

সহিত ভিযোগই গীভাশান্্ার্থ, তাহাই সিদ্ধান্ত। কিন্তু অমূষ্তরঙ্গিণী 

বাখায় সেই ভর্তিকেই বথন সাত্বক রাজদিক ও হামঠিক ভেদে জ্রিবিধ 

বলা হইয়াছে, তথন ইঠা গুণত্রয়নিবারক সাধনান্থব কিরূপে পলা যাতঠে 

পারে, হাহা বুঝা যার না । গ্ুণাতীত শদ্ধ ভক্কির কথা সেম্তণে পাওয়া 

যায় না। 

এঠন্ধপে নিঃখরেয়ণপিদ্ধির উপায় কর্মমোগ ভরখ্িযষোগ গল ফানযোগ 

সম্বন্ধ বভন্ন ব্যাথ্যাকারগণের মধ্যে মত বিরোধ দেখিতে পাওয়া যাষ। 

আমা দগকে এছ বিরোধ মামাংসার মূল অসন্ধান করিতে হবে| হাঙার 

পূর্বে এ বিরোধের কারণ সংক্ষেপে বুঝিতে ভইবে। 

এ বিরেধের এফ কারণ সাম্প্রবারিক ন55ন। কোন পাশ্রবার 

কন্ম ভক্তি ও জ্ঞানের সমুচ্চ্বাদা, কেহ গাংশিক-সনুচ্চ গ-বাদা, কে 

অসমুচ্চণবাদী । অর্ধাৎ কেহ জ্ঞান,কণ্ম ও হর্চ এই ভ্রিবিধ সাধন একএ 

গ্রচ্ণ করয়'ছেন, এবং ইতাদের মদ্য কেহ দ্রনের প্রাধান্ত দিদ্বা কম্ধ 

ও ভবক্তকে “সই জ্ঞনসিদ্ধির উপাররপে গ্রচণ করিরাতেন । কহে বা 

ভক্তির প্রধগগ্ভ ধিরা কর্তা ও গ'নকে তাগর সহার ব! দগগা: লাধন 



৮৮০০ প্রীমন্গব্দগীতা । 

মাত্র বলিয়াছেন। কেহ বা, এই ত্রিবিধ সাধন একত্র অসম্ভব, স্থৃতরাং 

তাহার প্রত্যেকটি ভিন্ন অধিকারীর জন্ত বিহিত, অথবা একই অধধি- 

কারীর ভিন্ন ভিন্ন শবস্থায় একের পর আর একটি অনুষ্ঠেয়, ইহ! সিদ্ধান্ত 

করিয়াছেন, অর্থাৎ এই তিনরূপ সাধন,__সাধনার তিনটি বিভিন্ন স্তর ব 

সোপানরূপে সিশ্ধান্ত করিয়াছেন। কেহ জ্ঞান বা বৈরাগ্যপথ শরয়ী, কেহ 

ভক্তি বা অন্ুরাগপথাশ্রয়ী। আমর! দেখিয়াছি ষে, শঙ্কর ও তাহার 

অন্বন্তিগণ জ্ঞাননিষ্টাকেই নিঃশ্রেয্নসিদ্ধির একমাত্র মুখ্য উপায় 

বলিয়াছেন, পামান্ুদ খলদেব প্রভৃতি অনেক বৈষ্ঃবাচার্ধ্যগণ ধ্যানলক্ষণ 

তক্তিকেহ নিশ্রেরপিপ্গিব মুখা উপায় বালয়াছেন, এ৭ং অগ্ঠ উপায়কে 

_অথাৎ কন্মযোগ ও জ্ঞানযোগকে গৌণ বা সহকারী পার বলিয়া 

সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । কহ্মযোগের প্রাধান্থ কেহই, স্বীকার করেন নাই-_ 

কম্মযে'গ যে মুখ্য সীধন, তাহা কেহই বলেন নাই। তাহা গোৌণভাবে 

জ্ঞান বা ভঞ্তির সহকা!পিরূপে সাধন অথণ। নিম্প'ধিকারীর পক্ষে অব- 

পম্বনীয় কিংবা সাধনার প্রথম অবস্থায় মাত্র অনুষ্েয়, ইহাই প্রায় সকল 

ব্যাথ্যাকাখহ দিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহা দৃষ্টান্ত দ্বারা এস্থলে বুঝিবার 

প্রয়োজন নাই। 

গীহার ব্যখ্যংকারগণকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায, তাহ! বলি- 

যাছি। 'এজ শঙ্কর “মুখ সন্যাসি-সম্প্রদার,। আর এক রামানুজ প্রমুখ 

ংসার ২7 বৈষঃব-সন্প্রদায়। কাজেই ইহাদের দ্বারা কণ্ম বা প্রবৃত্তি- 

মার্গে ১14৭) অন্ুমদ্িত হয় নাই। অথব। তাহাকে নিয্ম।ধিকারীর 

সাধনা ব.'7 একরূণ অশ্রন্ধার সহিত গৃহীত হইয়্াছে। 
এই '.হ শ্রণার ব্যাখ্যাক।রগণ কেন কম্মযোগের প্রাধান্য দেন নাই, 

তাহারা কন জানযোগ অথবা তক্তিযোগের প্রাধান্ত দিয়াছেন, তাহার 

হেতু পূর্বের উক্ত হইয়াছে । শক্করাচাধ্য অক্ষর কুটস্থ অন্য নিগুপ 

প্রপঞ্চাতীত ব্রক্ষকেই পরষ তত্ব, ও তাহার গ্রাপ্তিই পরমনিঃশ্রেযসনিদ্ধি 
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বলিয়! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সেই অক্ষর নিগুণ কৃটন্থ ব্রঙ্গই আত্মা। 

ঠিনি নিক্ষিয়স্বরূপ । অধ্াত্মঙ্জানে স্তানাকে জ্ঞানস্বরূপে আমর! ধারণ! 

করি। অতএব এই নিক্ষিয় জ্ঞানম্বরূপে অবস্থান-সি্ধিতেই মুক্তি হয়। 

ইহাকেই শঙ্কর নির্ব্বাণমুক্তি বা কৈবলামুক্তি বলিয়াছেন। নৈষ্কন্থ্য- 

সিদ্ধিতেই ইহা লাভ হয়। ইহাই পরম নিঃশ্রেরল। নৈষষম্মাপিদ্ধির 

বাখ্যার (গীতা ১৮।৪৯ শ্রোকের ভাষা ) শঙ্গর বলিয়াছেন,-যাহা 

হইতে সমুদয় কণ্ম নির্গত হইয়াছে, সেই শিক্িয় ব্রঙ্গই আত্মা--এই বোধ 
যাহার চহয়াছে, সে নিক্ষন্মা, তাহারই ভাব-_নৈক্ষন্ম্য । সন্ন্যাসের দ্বার 

সেই নৈষ্কপ্মাসিঙ্গি লাভ হয়। অথবা নৈষ্বম্ম্য শব্দের অর্থ নিক্ষিয় আম্মা 

স্বরূপে মবস্থিতি। তাহার পিদ্দিতেই নৈক্ষম্মাসিদ্ধি হয় । তাহাই পরমা 

সদ্ধি। কেননা, ভাহা বর্নিত দিদি হইতে বিপক্ষণ। সন্যাস বা 

সমাগ, দর্শন অথবা সম্যগ দ্রশনের ফলন্ববূপ যে সর্দাকম্ম ত্যাগ, শাহ দ্বার 

স"গ্যামুক্তিতে অবস্থানন্বরূপ নৈ্ম্মসিদি প্রাপ্তি হয়। 

রামানুজ প্রভ়ঠি বৈষ্ণব ব্যাখ্যাকাপগণ আ্কুষণাধা বানদেশকেই 

দগুণ পূর্ণব্রহ্ম, তাগাকেই পরম তন্ব বণিরা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারা 

নিপুণ ব্রক্ষতত্য গ্রহণ করেন নাই । তীভারা অক্ষর ব্রগকে গ্রতাণায়। 
বপিয়া বুঝিম্নাছেন। সেই শ্রাকষ্ণচতত্ব রসন্বজ্ূপ- অ'ননন্দরূপ। 

ঠাহাদের মতে ভগবানের অংশস্বরূপ জীব 'এই আনশ্লাঠ করিতে 

পর্থরলেই নিঃশ্রেরসপিঙ্জি লাভ করে । অনগ্ ভক্তি- ঈগ্'র পরানুরক্তি 

ছার! জীব আপনার সেই আপন্দস্বক্ূপে 'আনন্দরস মান্গাদন লাভ করে, 

ভাহাতেই তাহার নি:শ্রেয়সাসদ্ধি হয়। কাজেই হঠানা ভাগিযোগের 

প্রাধাগ্ত দিয়াছেন, এবং কর্ম ওজ্ঞানকে ইহার সহকারী বলিয়াছেন। 

তাহাদের মতে নৈষম্মাপিন্ধি জ্জানযোগের ফলস্বরূপ ধ্যাননিষঠ বা আনন্দ 

'আম্বদের অন্তরায় বিক্ষেপকর কর্ম সন্ন্যাস বা ত্যাগ, ত্বার। লাভ ধয়। 

ঠাহারা কর্ণ জ্ঞান ও তক্তি সমুচ্চয় করিয়া ও তক্কির প্রাধান্য ছিয়াছেন। 



৯ জ্রীমস্তগবদগীতা | 

গীতোক্ত কর্্মযোগের বিশেষত্ব ।-__যাহা হউক, যদি কোন 

নিফাম কর্মা-_ভগবানের আদর্শ অনুসারে ঈশ্বরার্থ, লোকসংগ্রহার্থ, 

পরধিতার্থ কর্তৃধ্যক্্মকারা জ্ঞানে অবস্থিত থাকিয়' গীতাব্যাখ্যা পিখিতেন, 

তবে তিনি কর্মাযোগের প্রাধান্ত পিদ্ধাস্ত করতেন মনে হয়। গীতা-বকু। 

শ্রীভগবানই আদশ কন্মযোগেশ্বর। বান্ুদেব শ্রীরুষ্ণ অবশীর্থ হইয়! 

জগতের রক্ষার্থ লোকহিতার্থ ধর্শসংস্থাপনার্থ স্বয়ং কন্ম ক্রেন। গীঠা- 

শ্রোতা নরশ্রে্ঠ ক্ষত্রিয়ণীর অঞজ্জুন প্রধান কম্মী। অর্জুনকে কর্তবা 

কর্ষে_স্বধর্থে প্রবন্ধ করিবার জন্তই গীতা উপদিষ্ট হইয়াছে । অক্জুনও 

গীতার উপদেশ শ্রবণ কারয়।, মোহমুক্ত হইয়! স্বধর্ম-_যুদদ্ধ প্র হইর'- 

ছিলেন। গীতার উপদেশ গ্রহণ করিয়! অপ্জুন বপিয়ছেন,_ 

“নষ্টে। মোঃ স্বাণন্ধা হত প্রপাদান্মযু'ঢা 51 

শ্থিতোহন্মি গতপন্দেহঃ ক'রষো বচনং *ব।” 

অতএব এক অর্থে গীতায় কম্মযোগেরহ প্রীন্য উপদিই »ইয়াছে' 

গীতার উপদেশ শ্রবণ করিয়া অজ্জ,ন কন্ম ত্যাগ কানা সম্গাপী গান আহ, 

বা বৈরাগী হন নাহই। তিন স্বধন্মের সনুষ্ঠানে প্রত হইয়াছিগেন। 

তিনি যে নিম্ন'ধিকারী বপিয়া স্বন্মে প্রবৃত্ত হঠয়'ছিলেন, তাহ। নহে । 

গীতায় যে কম্মযোগেরই প্রাধান্ত দেওয়া হইয়াছে, তাহার অন্ত কারণও 

আছে। এম্কলে তাহা বিবৃত করিবার প্রয়েজন নাই। কেবল হার 

একটি কারণ মাত্র উল্লেধ করিতে হইবে। ভগবান্ এই জগং স্থপ 

করিয়! তাহার স্থিতির জগ্গ প্রলাপতঠিগণকে প্রবৃতিধর্্দ গ্রহণ করান 

ও সনকাি কুমারগণকে নিবুত্তিধন্ম গ্র্ণ করান, ইহ! শান্কর ব্যাধ্যার 

উপক্রমণিকায় উক্ত হইয়াছে । ধর্্ব সংস্থাপন ও হুষ্ভত নিধন দ্বারা জগতের 

অভ্যুদয় জন্ভত ভগবান্ যুগে যুগে অবতীর্ণ হন, তাহা গীতার উক্ত হইয়াছে। 

জগতের অত্যুদূর্ধ জন্ত তিনি তাহার পথে সকলকে কর্মে প্রবর্তিত করেন 

এবং জীবের নিঃস্রেয়সিদ্ধি, ও জগতের অত্াদয় যুগপৎ সংসাধনের অঙ্গ 



ব্যাখ্যা-ভূমিকা । ১/০ 

তিনি ভগবং-পরায়ণ জ্ঞানীদের ঈশ্বরার্থ কর্মে বা ব্ঞার্থ কর্মে প্রবর্তিত 

করেন, জগত্চক্র প্রবর্তনের জন্ত তাহাদের যজ্ঞদানানি বিহিত কর্মে 
প্রবৃত্ত করান। কর্ম্মত্যাগে জগতের স্থিতি ও অভ্যাদয় হয় না। ভগবান্ 

অতন্দ্রিত হইয়া কম্ম নখ করিলে, এই লোক সকল উৎপন্ন যাইত । এজন্ত 

ভগবান নি:শ্রেয়সসিদ্ধির মার্গে কোথাও কণ্মত্যাগর উপদেশ দেন 

নাই; তিনি ফল 9 আসক্তি ত্যাগপুর্বক কামসঙ্কণ তাগপুব্বক রাগ- 

দ্বষ-হীন হইয়া, প্রকৃত সন্সযাসী ও যোগী হইয়া করবা ক্মের অনুষ্ঠান- 

পূর্বক শ্রেয়োমাগে অগ্রসর হইবার উপদেশ দিয়াছেন। 

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুনদার তাহার গীতা-পণিচয়ে গীতার লক্ষা সম্বন্ধে 
বলিরাছেন,-“জগতের অকাদয় ও জীবের নিঃশ্রের়ন, হাত গীতার 

পক্ষ্য। * * * জীব একদিকে জগত্চক্র অভ্াদয়ে দিকে বা 

আনন্দপখে পণ্চালিত করিবে, সঙ্গ সঙ্গে আপনি 9 নিঃশ্রেমস অর্থাৎ 

পরমানন্দে গ্িতিলাভ করিবে । ইভাহ গীতার লক্ষ্য । 

“অনুপয় ও নিঃশ্রে়ল এককাণে আচবণ করিবার ঈগ্ঠ গীতা উপদেশ 

করিতেছেন । নিষ্ষান কম্মত গীতার সাধনমার্গের টিন ক ৯ 

শি্ষ'ম কর্মের কশ্্ভগ জগতের অভ্াদয় জগ্ত এবং িষ্ষাম ভাব বের 

নিঃশ্রেয়ল জন্য । বিন! কর্মে জগতের উন্নত অপপ্তব, |বনা কামনার 

আগে জাবের পরমানন্দে গ্িডি সুদূরপরাহত | 

“জগতচক্র পরিচালনের জন্ত কম্ম করিতে হহবে। গাঠা বলিতেছেন, 

“এবং প্রবন্িতং চক্রং নাগবর্তগতীহ বই) 

অঘাযুগিশ্ত্রিয়ারামো মোঘ' পার্থ স জাবাত ॥ 

প্রকৃত জীবন্থুক্ত ভিন্ন যথার্থ জগৎ রক্ষা] করত কেহই সমর্থ নছে। 

* ঞ্* ক আদিতেগ কম্ম--সে কেবল চিদস্তু'র জগ্ত। আশু প্র 

পরেও কর্্_সে কেবল লোকশিক্ষার্থ। ভগবানের মাঠ গ্রহণ কবিতা 

কর্ম করা৷ আর প্রীবন্ুক্ের করন করা একই কথা-। কাপে মাম্মরক! 



৯৮৩ জ্রীমহগেবদূগীতা । 

কার্যে (নিজের মুক্তি জন্য ) সাধনকার্য্যে ধাহারা নিধুক্ত-__তাহাদের 

'সাধনাবস্থার মধ্যভাগে কর্ম না থাকিলেও, প্রবৃত্ত অবস্থার ও সিদ্ধাবস্থার 

পরে কন্ধআছে। এই কর্ম ্বারাই বথার্থরূপে জগৎ রক্ষ! হয়।” 

যাঁছ। হউক, গীতায় যে কন্্নযোগের বিশেষত্ব নানাভাবে উপদিষ্ট হই 

য়াছে, তাহ! বলিতে পারা যায়। গীতায় এই কম্মরযোগ বিশেষভাবে 

উপদেশ দিবার গ্রয়োজন9 ছিল। যথন ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, 
তখন, “সর্বকর্ম্ম ত্যাগপূর্ববক নৈষ্ষম্ম্যসিক্িতেই মুক্তি হয়৮__এই মতের 
অনেকে অনুবর্তী ছিলেন। বনকাল হইতে ভারতে '“অবিশ্রান্ত বৈরাগা”, 

, প্রবাহ চলিয়া আসিতেছিল। এই বৈরাগ্য বুদ্ধদেব আমাদের দেশে 

প্রথম প্রবন্তিত করেন নাই । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে বাধা দিয়! বর্ম 

যোগ ব| এই জগতের অভায ও জীবের নিঃশ্রেয়সসিদ্ধির উপার- 

নিষ্ধাম কর্মানুষ্টানূপ প্রবুস্তধন্ম সংস্থ'পনের জন্যই অবতীর্ণ হইয়া 

ছিলেন। ইহা! এক অর্থে নিবুত্তিধর্ষেরই অন্তর্থত। ভগবান্ ক্রয়? 

সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 

“ইমং বিবন্বতে যোগ" প্রোক্বানভমব্যয়ম্ : 

বিবস্থান্ মনবে প্রাহ মন্থুরিক্ষণাকবেহববীৎ ॥ 

এবং পরম্পরা প্রাঙ্থমিমং রাজর্যয়ো (বিঃ | 

স কালেনেহ মহতা যোগে। ন&: পরন্তুপ ॥ 

স এবায়ং ময়া তেহস্য যোগঃ পোক্তঃ পুরাতনঃ |” 

(গীতা।, ৪1১-৩ ) 

ভগবান্ গীতার শেষেও বলিয়াছেন, 
““তান্তপি তু কর্ত/ণি সঙ্গং ত্য ফলানি চ। 

কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্বমম্ ॥ 

নির্তস্ত তু সন্ন্যাস কর্্দপো নোপপদ্ভতে ॥৮ 
( গীতা, ১৮।৬-৭ ) 
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যে কর্তব্য কন্মে সন্ন্যাসী, কর্তব্য কম্ম ত্যাগী, সে তামাসক মোহ 

হেতু তাহা ত্যাগ করে, অথবা রাজাসক হঃখ বোধে তাহ! ত্যাগ করে । 

ধাহার প্রকৃতি শুদ্ধ সাত্বিক, সে কর্তব্য কম ত্যাগ করে না, সে ফলাসক্তি 

্যাগপৃর্বক 'কাধ্য? বা কর্তব্য বুদ্ধিতে নিয়ত কম্ম করিয়াও প্রকত-সন্ন্যাসী 
থাকে । (গাতা, ১৮ । 4-৯)। 

এহরূপে গীতায় “কনম্মসন্যাস অপেক্ষা যে কম্মযোগ বিশিষ্ট ও 

[নঃশ্রেপকর? (গীঠা, ৫২ হহা উপাদষ&ট হহয়াছে। সুতরাং কম্মযোগ 

গোণভাবে নিঃশ্রের়মকর, আর কম্মসন্নযাস যে মুখ্যভ,বে নিঃশ্রেয়মকর, 

ঠাহা বলিতে পারা যায় ন'। কন্মযোগনিষ্ঠ। অবপস্বন ক্পিপে যে তাহ। 
৯৯ 

হহতেহ সবত্র আঞ্সপশনণ ও হখবদশনরূপ জ্ঞানসিদ্ধি হয়, ঈশ্বরে 

পণা ত৪ লাভ হয় ও অক্ষণ ব্রশ্মে বা ঈশ্বরে যোগনংসাদ্ধ হয়, তাহা 
গাতায় ডূপণিষ্ট হহয়াছে। 

কম্ম ভক্তি ও জ্ঞানযোগের সমুচ্চয়ব।দ ।--সে যাহা হউক, 
আানবা।দগণের আানযোগের মুখাত্ব, ভক্ত বাধগণের ভাক্তযোগের মুখ্ত্ব, 
অথবা কন্মপক্ষপাতিগণের কণ্মযোগের মুখ লহমা বিবাধ নিরর্থক। 
হারা একদেশদশী। কান কন্ম ও ভাঞ্তর ক্রম-বাদ ও সমুঠম-বাদ সনগ্য 

বাগ এহ বিরোধের মামাংস। হয়--এই সকপ বিভন্ন মতের সামঞ্রত 

হতে পারে। £ 

আধুনক ব্যাধ্যাকারগণের মধো পরগিত গোরগো।বন্ন ভপাধ্যায়, 
তাহার ভপাদের সমন্বর ভাষো, এই সমুঠ্চখবাদ প্রাতষ্ঠা কগিতে চেষ্টা 

কারয়াছেন।* এম্কলে, তাহার বিষ্তাগিত উল্লেধেগ প্রয়োজন নাহ। 
তিনি প্রতি অধ্যায়ের অনেক শ্লোক ডক ক রয়া, এহ সমগয়বাদ 

প্রতিন্তা করিতে চেষ্ঠা করিয়াছেন। ঠিনি খলিকাছেন,-- আাচাধা 
সি 

* গৌরগোবিন্দ উপাধ্যার-কৃত পীতা-সমন্ব় তাষ্যের তৃতীর* অধ্যারের প্রথম 

মোকের অন্তর্গত ভাষ্য প্রধানঙঃ অস্তব্য। র্ 



৯০ শমন্তগবদগীতা।। 

€শ্ীক্ণ) সর্বত্র কর্ম জ্ঞান ও ভক্তিযোগের একতা সম্পাদন 

করিয়াছেন; কর্ম বিনা অপর যোগছয় মুহূর্তও তিষ্টিতে পারে না, ৰা 

উদ্ভূত হয় না, ইহা! দেখাইবার জন্ত এরূপ বলিয়াছেন, ইহাত যথার্থ তব ” 
তিনি অন্তত্র বলিয়াছেন,-_-“'কর্মযোগ জ্ঞানযোগ ও ভর্তিযোগ, এ টিনের 

একটিও উপেয় ( প্রাপ্তর বিষয়) নহে, সকলগুলি উপায়। ভাগবতে 

€১১।২০।৬ শ্লোকে ) আচাধ্য উদ্ধবকে বলির়াছেন,--“মনুষ্যগণের শ্রেয় 

হয়, এই উদ্দেশে আমি তিনটি যোগ বলিয়াছি,- জ্ঞান, কর্ম ও তি 

এ তিন ব্যতীত আর কোন উপার নাই।” 

উপাধ্যায় মহাশয় আরও বলিয়াছেন,--“উপেয় সেই পরব্রহ্ধ_ ধাচ'র 

নির্দিষ্ট পথ অতিক্রম করিষ্বা, কেহ তাহাকে পাইতে পারে না। এ 

নিদ্দিষ্ট পথ কি? তৎ্প্রদত্ত স্বভাব । সুতরাং জীবের ম্বভাবানুযাযী 

তৎপ্রাপ্তির উপায়ও তিনটি । ঈশ্বরে যেমন "স্বাভাবিক জ্ঞান ও বলেব 

ক্রিয়া আছে” ( শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎৎ ৬৮) জী(বও সেইরূপ আছে; এবং 

সেইজন্তই জ্ঞানষোগ ও কন্মষোগ তাহাতে নিয়৬ই থাকিবে । পরত 

রসম্বরূপ, এজন্য তক্তিও জীবেতে স্বাভাবিক”, উপাধ্যায় মহাশয় এই 

রূপে কন্ম ভক্তি ও জ্ঞানের সমন্ব়ব'দের মুল ত্র দিফাছেন। কিন্তু 

ইহা। যথেষ্ট ও সম্যক পরিশ্কুট নহে। আমরা ইহা! পরে বুঝিতে 

চেষ্ট। করিব। 

বঙ্কিম বাবু অন্তভাবে, এই সমুচ্চয়বাদ বুঝাইয়াছেন। তিনি কর্ম্ম জ্ঞান 

ও ভক্তির ষে সমন্বয় করিয়াছেন,তাহ! এক্ষণে উদ্দেখ করা কর্তব্য । ছুঃখের 

বিষয়--আমাদের ছুর্ভাগয যে, বন্ধিম ববু তাহার অপূর্ব গীতাব্যাধা 

সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। * তিনি গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের উনবিংশ 

শ্লোক পর্যাস্ত ব্যাখা! করিয়াছেন। তাহার মধ্যে কোন তত্বই পরিশ্দুট 

হয় নাই। কিঞি তাহার ধন্্বতত্বে গীতা! হইতে যে 'অনুণীলন ধর ব্যাথাত 

হইয়াছে, তাহ! হইতে 'এই সমস্বয়ের এক মুলসুত্র পাওয়া যায়। জীব 



ব্যাখ্য।-ভূমিকা | ৯1/০ 

সবলশরীরযুক্ত, অন্তঃকরণ ও ইন্দ্িয়যুক্ত। এইস্থুল শরীরের ক্্তি ও 
পত্রিণতিতে, ও সর্ধচিত্তবৃত্তির সম্যক্ স্কুত্তি ও পরিণতিতেই জীবত্বের 

বিকাশ ও পরিণতি হয়। চিত্তবৃত্তির মধো জ্ঞানবৃত্তি ইচ্ছাবৃত্তি বা কর্শ- 

বৃত্তি ও চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি প্রধান। এই সকল বিভিন্ন বৃত্তির অনুশীলন 

দ্বারা সম্যক্ স্কপ্তি ও পরিণতিতে আমাদের মনুষাত্বের বিকাশ হয়। 

ইহাদের পৃ ক্কত্তি ও পরিণতিতে আমাদের পূর্ণ মন্থঘাত্বের বিকাশ হয়। 
ইহাই এক অর্থে নিঃশ্রে্স। বঙ্কিম বাবুর মতে এই অনুশীলনধর্মনই 

শতায় উপদিষ্ট হইয়াছে । কিন্তু এ সিদ্ধান্ত সর্বথা সঙ্গত নগে। তিনি 

ক্ষেপের দিক্ হইতেই জীবকে দেখিয়াছেন ; ক্ষেত্রজ্ছ আম্মার দিক্ হইতে 

হাঁচাকে দেখিতে চেষ্টা করেন নাই । সনদবুত্তিনিরোধ দ্বারা ষে আম্মা 

নি স্বরূপে অবস্থান করিতে পারেন, তাহা তিনি লক্ষ্য করেন নাই । 

পরত বাভীত যে নিবুক্তিধর্শ মাছে, চিত্তবুত্তির মঅধঃ/ম্রাত নিরুদ্ধ 

করিয়' যে উদ্ধস্বোতপ্রবাহ উদ্ঘাটনপৃর্বক চিত্তের 'একাগ্রতা--এক* 

হাণতা সম্পাদন করা যায়_-তাহা বঞ্চম বাবু দেখান নাই। আম্মার 

সচ্চিদ,নন্দস্ববূপ লাভ দ্বারা জীবের অক্ষরব্রন্গস্ব্ূপ বা ঈশ্বরস্বরূপ- 

প্াপ্তিরূপ নিঃশ্রেক়সসিষ্জি কাহাকে বলে, তাহা বঙ্কিম বাবু বুঝান নাই। 
এজন্য বঙ্কিম বাবুর উপদি& অনুণীলনধর্্ লক্ষান্র্ট হইয়াছে । গীতোক্ত 

কম্মদোগ ভক্রিযোগ ও জ্ঞানযোগের উপণৃক্ত সমুচ্চয় হয় নাই, ৬ সন্বাঞ্ছে 

বিভিন্নবাদের সমন্য়ও হয় নাই । 

কশ্ম ভক্তি ও ডস্জানের ক্রমবাদ | মাহা হউক, এই সমুচ্চয়বাদ 
ব্যতীত কন্ম ভক্তি ও জ্ঞানযোগের ক্রম বা পারম্পর্মাবাদ ও কেহ কেহ 

গ্লাগপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শৃষ্করাচার্ধ্য কর্শ ও জ্ঞান সম্বন্ধে 

সধুচ্চরবাদ নিরাশ করিয়া পারম্পর্যাবাদের ইঙ্গিত করিয়াছেন । শ্রেরঃ- 
প্রার্থী সাধক প্রথমে ব! নিয়াধিকার অবস্থায় কর্মধোগী ₹ইবেন,_-যোগে 

আরোহপাভিলাধী হুইয়! কর্মযোগ অনুষ্ঠান করিবেন, আর যোগায় 



৯1%৩ প্রীমন্তগবদ্গীতা । 

উচ্চাধিকারী হইলে-_*শমপবা নৈষ্কনধ্য অবলম্বন করিয়া জ্ঞানযোগী তইবেন। 

মধুস্থদন অষ্টাদশাধ্যারী গীতাকে তিন কাণ্ডে বিভক্ত করিয়াছেন। 
প্রতি 

কাণ্ডে ছয় অধায় আছে । এজন্ত-প্রত্যেক কাগ্ডকে ঘটক বলা হইয়াছে । 

প্রথম কাণ্ডকে প্রথম ষটক, দ্বিতীয় কাগুকে দ্বিতীয় ফটক ও তৃতীয় 

কাণ্ডকে তৃতীয় ষটক বল! হইয়াছে । মধুসদন বলিয়াছেন.-- 

«কন্মোপান্তিস্তথা জ্ঞানমিতি কাতত্রয়ং ক্রমাত। 

তদ্রপাষ্টাদশাধ্যায়ী গীতা কাগুব্রয়াত্মিক1 ॥ 

এবমেকেন ষটকেন কাগুমত্রোপলক্ষয়েৎ। 

কর্মনিষা জ্ঞাননিষ্ঠা কণ্যতে পণমাস্তায়োঃ | 

যতঃ সমুচ্চয়ো নান্তি তয়োরতিবিরোধতঃ | 

ভগবদ্তক্তিনিষ্ঠাতু মধামে পরিকীত্তিতা ॥ 

গু ক ঝট | ও 

তত্রতু প্রথমে কাণ্ডে কমন তত্তাগবন্মনা। 

ংপদার্থবিশুদ্ধাস্মা সোপপন্থিনিরূপ্যতে ॥ 

দ্বিতীয়ে ভগবস্তক্তিনিষ্ঠা বর্ণনবত্ম না! । 

ভগবৎপরমানন্দ স্তৎপদ্দা'তাইবধারধ্যতে ॥ 

তৃতীয়ে তু ত্কোরৈক্য* বাক্ার্থো বণ্যতে স্কুটম্। 

এবমপাত্র কাগ্ডানাং সম্বন্ধোহস্তি পরম্পরম্ ॥* 

ইহা পুর্বে উদ্ধত হইয়াছে। মধুহ্দনের মতে প্রথম ফটকে কপ 

ও কন্মত্যাগমার্শে 'ত্বংপদাথ বা জীবের স্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে। 

দ্বিতীয় যটকে ভক্তিযোগনিষ্ঠা মার্গে “তত বাঁ পরমেশ্বরের স্বরূপ 

অবধারিত হইয়াছে, আর তৃতীয় ষটকে জ্ঞানযোগমাগে "বং ও তং 

পদার্থের এ্ক্য সমাধান হইয়াছে । অর্থাৎ নিষ্কাম কর্মযোগ ও তদনন্তর 

কর্মসন্যাসরূপ উপায়ে আত্মতত্বজ্ঞান লাভ হয়, তদস্তর ভক্তিযোগে 

পরমেশ্বরতত্বজ্ঞান সিদ্ধি হয়, শেষে জ্ঞানযোগে জীবাত্মা ও ব্রক্ষের বা পর' 
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মেশ্বরস্বক্ূপের এক্য সংস্থাপিত হয়,_-“তত্বমসি”* তত্ব বিজ্ঞাত হয়, ফলে 
মোক্ষলাভ হয়। গীতার ইহাই সাধনাক্রম | 

বলদেবও এইরূপে গীতাকে তিন কাণ্ডে বা তিন ষটকে বিভক্ত 

করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,_- 

“ষটত্রিকেহন্মিন্ শাস্ত্রে প্রথমেন ষট.কেন ঈশ্বরগ্ত অংশম্ত জীবন্ত 
সংশীশ্বরভ ক্তাপযোগি-স্বরূপ-দণনম্।  নধ্যেন পরমপ্রাপ্যাংশীষ্বরন্ত 

প্রাপণীভক্তিঃ স্বমহিমধীপুর্ব্বিকা অভিধীয়তে। অন্ট্েন তু পূর্ববোদিতা-৫ 

নাম্ ঈশ্বরাদীনাম্ স্বরূপাণি পরিশোধ্যস্তে। ত্রয়াণাং ষট.কানাং 

কম্মভা্চিজ্ঞানপূর্বতাবাপদেশস্ব ৎ প্রাধান্তেনৈব। চরমে ভক্কেঃ 

প্রতিপত্তেশ্চ উক্তি1% 

এইরূপে কর্ম (ও কর্মসন্নাস ) ভক্তি ৪ জ্ঞান--সাধনার এই ক্রম 

সঙ্গীরুত হইয়াছে। শ্রেয়োনার্গে প্রবেশ লাভ করিয়া ক্রমে ক্রমে এই 

কর্ম ভন্ষি 'ও জ্ঞান-রূপ দ্বার অতিক্রম করিয়া শেষে পরমলক্ষা পরমপনদ 

প্রাপ্তি হয় বা নিঃশ্রেয়দসিদ্ধি চয়,_জ্জানী ব্রন্গেকান্বরূপে অবস্থান করেন, 

অথবা ভক্ত পরম ভক্তি লাভ করিয় ঈশ্বরে নিবাস করেন, ইহাই উক্ষু 

াখাকারগণ পিদ্ধান্তু করিয়াছেন। এইনূপে সাধনার ক্রম স্বীরুত 

ভইয়াছে। 
কে কেহ বলেন যে গীতার প্রতি অধ্যায় সাধনার এক একটি 

দোপান। শ্রেযোমার্গে সাধনার অষ্টাদশটি সোপান গীতার অগ্লাদশ 

অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । গীতার প্রথম অধ্যায়__বিষাদ যোগ । বিষাঙ- 

চেহু যে বৈরাগা--সংসারে বিরক্কি ও শ্রেরঃ প্রাপির জন্ত বাকুলত। তয়, 

তাতেই শ্রেয়োমার্গের দ্বার উদঘাটিত ভয়, শ্রেক্ঃ পথে প্রবেশ হয়। 
যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থের 'আরস্ভে বৈল্লাগ্যপ্রকরণে ইনার বিস্তারিত 

বিবরণ আছে। শ্রুশ্রীচণ্তীতেও সুর ও সমাধির তব-জিন্তাসা 

এই বিষাদ-যোগেই আরম্ত হইয়াছে । এইজন অরুন-বিষাদ যোগ 



০ শ্রীন্গবদ্গীতা । 

গীতার প্রথম অধ্যায় । আত্মতত্ব-জ্ঞানে এই বিষাদের নিবৃত্তি হয়। 
এইজন্ত গীতার প্রথম সাংখ্য-স্ঞান বা আত্ম-জ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে। 
সাংখ্যঘোগ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়। এই আত্মতত্ব জ্ঞান লাভের 

জন্য প্রথম সাধন যে কন্্রষোগ তাহা দ্বিতায় অধ্যায়ে ইঙ্গিত 
পুর্ধবক তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। আত্মতত্ব-জ্ঞানলাভের 

অন্ত শেষ সাধন, কর্মমসন্যাসযোগ ও ধ্যানযোগ, ইহা পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে 

বিবৃত হইয়াছে । অতএব প্রথম ষটুকে আত্মতত্ব জ্ঞান ও সেই জ্ঞান- 
লাভের জন্ত সাধনার ক্রম উপদিষ্ট হইয়াছে । এইরূপ গীতায় দ্বিতীয় 

ষটুকের প্রথমে সপ্তম অধ্যায়--বিজ্ঞানবোগ | ইহাতে যে ঈশ্বরতব্বজ্ঞানের 

উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহার পরিসমাপ্তি দশম অধ্যায়ে বিভূতিযোগে 

ও একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বর্ূপদর্শন যোগ । এইরপে ক্রমে ঈশ্বর-ততব- 

জ্তানলাভ করিয়া তাহার সহিত যোগযুক্ত হইধার উপদেশ দেওয়া &ই- 

রাছে । মধ্যে অষ্টম অধ্যায়ে অক্ষর ব্রক্মযোগ--নবম অধ্যায়ে রাজবিদ্যা ও 

রাজগুহা যোগ যে উক্ত হইয়াছে, দ্বাদশে ভক্তিযোগে তাহার পরিসমাপ্তি 

হইয়াছে। পরিশেষে তৃতীয় ষটকে, মোক্ষসাধনভূত তন্বজ্ঞানার্থদর্শন 
জন্ত জীব আপনার স্বরূপ জানিয়া ব্রহ্মন্ূপতা লাভ করিবার জন্য, ত্রয়োদশ 

অধ্যায়ে গুকৃতি-পুরুষ বা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্-বিভাগ-যোগ ও তৎসহিত জ্ঞান ও' 

জেঞয় ব্রহ্মতত্ব নিরূপিত হইয়াছে । চতুর্দশ অধ্যায়ে গুণত্রয়বিভাগবোগ 

ও পঞ্চদশ অধ্যায়ে পুরুষোত্তমযোগ, ষোড়শ অধ্যায়ে দৈবাসুর-সম্পদ্- 

বিভাগ-যোগ, সপ্তদশ অধ্যায়ে ও অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রথমে ত্রিগুণান্ুসারে 

শ্রদ্ধাদি-বিভাগ-যোগ এবং শেষে মোক্ষযোগ উপদিষ্ট হইয়াছে । এইরূপে 

অষ্টাদশ অধ্যায়ে মোক্ষলাভের উপায়ভূত সাধনার এক একটি সোপান 

উপদি্ হইয়াছে। 

গীতোক্ত সাধনমার্গ ।-_-গীতার শেষে গীতার সংগ্রহার্থ এই 

সাধনার তব সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে । তাহা এম্থলে উল্লেখ করিতে 
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হইবে। এই সাধনমার্গের প্রথম সোপান--স্বধর্্মাচরণ। ন্বধন্থ্ানুষ্টান 

দ্বার সিদ্ধি লাভ হইতে পারে । ভগবান্ বলিয়াছেন, _ 

“ম্ে স্বে কর্ণ্ভিরতঃ সংসিদ্ধিংল্ভতে নরঃ।৮ (গীতা ১৮1৪৫) 

কিবূপে এই সংসিদ্ধি লাভ হয়, সে সম্বন্ধে ভগবান্ বলিয়াছেন, -_ 

'যতঃ প্রবৃত্বিভূ তানাং ঘেন সর্বমিদং ততম্। 
স্বকম্ধূণা তমভ্যর্চ্য পিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥% ( গীতা, ১৮1৪৬) 

এই স্বধন্্ন বন অপক্ত বুদ্ধিতে জিতাত্মা ও বিগতস্পৃ হইয়া অনুষ্টিত 

হয়, তখন সন্গ্যাসসিদ্ধি হয়, এবং নৈষ্ম্মাসিঙ্গি লাভ হয় । তখন কর্দে 

'অকন্ম দশন ও অকন্মে কন্ম দশন? হয়। 

“অসক্রবুদ্ধিঃ স্বর জিভাম্মা বিগতস্পৃঠঃ। 

নৈষ্বন্দ্াসিদ্ধিং পরমাং সর্াংসনবিগস্থি 0৮ ( গীতা, ১৮৪৯) 

এই নৈষ্বশ্ব্যপিদ্ধিতে জ্ঞানের পবা শিঠা থে বৰ ভব, ঠাহা শাভ হয় 17 

“'সিঙ্ছিং গ্রাপ্তো যথা ব্রন্ধ তপাক্ো?ত শিকার এন। 

সমাসেনৈব কৌন্লেয় নি কানত্য যা পরা 80 তা, ১৮৫৯) 

বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে 'ধানযোগপব" ভগাগা, শাও বাব পা হয়, 

নর্বভূনে 'সনত্ব” জ্ঞান ঠয়, ও পরমেশ্বণে পরা ভক্তি গাভি ভয় | 

“্রহ্মভূতঃ প্রসন্নান্মা ন শোচ!তি ন কংঙ্ষাতি। 

সমঃ সব্বেষু ভৃতেষু মঞ্তপ্তং লভতে পরম ॥৮ (গীতা) ১৮৫৪) 
হই পরা ভক্তি দ্বারা তম্বতঃ পরমেশ্বরস্বরূপদ্জান লাভ হেতু 

পরমেশ্বরে প্রবেশ সিছি হয় ।-- 

“ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাশ্মি ত 5: 
ততো মাং তত্বতো! জ্ঞাত্বা বিশতে হদনস্তরম্ 0৮" 

/ (গীতা ১৮1৫৫)। 

এইবূপে যেমন কর্দমযোগের অনুষ্ঠান করিতে করিতে নৈষ্র্ঘ্য বা জঞান- 

যোগ, তৎপরে ধানযোগ, তৎপরে পরাভক্কিযোগ, তৎপরে সমগ্র ঈশ্বর- 
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তত্বজ্ঞান হেতু ঈশ্বরে প্রবেশ লাভ সিদ্ধি হয়,__সেইরূপ ঈশ্বরকে 
আশ্রয়পূর্বক সদা কর্ম্মযৌগের অনুষ্ঠান করিলেও ঈশ্বরপ্রসাদদে শাশ্বত 
পরম অবায় পদ লাভ হয়। ূ 

“সর্বাকন্মাণ্যপি সদা কুর্বাণে৷ মদ্বাপাশ্রয়ঃ। 

মতপ্রসাদাদবাপ্লোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥ ” 

(গীতা, ১৮৫৬ )। 

যখন ঈশ্বরই সর্বভূতের দদ্দেশে অধিষ্ঠানপূর্বক সকলকে প্রবণ্িত 
করেন, তখন সর্বভাবে তাহারই শরণ লইয়া স্বকন্ম দ্বারা তাহারই 
অর্চনা করিলে,তাহারই প্রসাদে পরা শান্তি-_ শাশ্বত পরম পদ লাভ হইঠে 

পারে। ইহাই নিঃশ্রেরপসিদ্ধির স্থগম উপায়। ভগবান, বলিয়াছেন,-- 

ইহাই “গুহা গুহতর জ্ঞান” । গীতাঘ্স নিঃশ্রেয়সসিদ্ধির যে সাধন--যে 

পন্থা উক্ত হইয়াছে, তাহা এক হইলেও, ছুই ভাবে আমরা তাহা দেখিতে 

পারি। এক, -_-কৃটস্থ অক্ষর” ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তির পন্থা, আর এক--পরমায়া 

পরমেশ্বরভাবগ্রাপ্তির পন্থ! । প্রথম পথ কঠোর-সাধনা-সাধ্য, দ্বিতীয় পথ 
অপেক্ষাকৃত শ্রগম। প্রথম পথে আত্মষোগীর প্রথম নিষফামভাবে কম্ম- 

যোগ অনুষ্ঠান স্বার! চিত্তকে নির্মল করিয়া, পরে 'জ্ঞানবজ্ঞ সাধন দ্বারা 

জ্ঞান লাভ করিতে ভইবে ও ধ্যানযোগ দ্বারা সেই জ্ঞান অপরোক্ষভাবে, 

লাভ করিয়৷ ব্রচ্মভাব প্রাপ্ত হইতে হইবে । তবে অক্ষর কুটস্থ ব্রঙ্গ 

নির্বাণ লাভ হইবে। শঙ্করাচাধ্য প্রভৃতি সন্নাসিগণ এই পথের পথিক, 

কিন্তু এ ব্রঙ্গভাবগ্রাপ্তি বা! ব্রহ্মনির্বাণই শেষ নহে। এ পথের শেষে 

আসিয়া যখন ব্রক্ষভাব লাভ তয়, যখন অধ্যাত্মযোগে সর্বন্তে 

সমভাবে স্িত কৃটস্থ অক্ষর পরব্ুক্ষের উপলব্ধি হয়, সেইক্দপ 

সর্বাত্মা সর্বনিয়স্তা পুরুষোত্তম' পরমেশ্বর--পর-ব্র্গের এ সপ্তণ ভাবও 

উপলব্ধ হয়,ফলে পরমেশ্বরে পরাভক্তি লাভ হয়। তখন 

ঈশ্বরতত্বজান লাভ হয়-_ও ঈশ্বরে প্রবেশ-সিদ্ধি হয়, তাহার পরম ধাম-_ 
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পরম পদ লাভ হয়। কিন্তু প্রথম পথের এই পরিসমাপ্তি অতি “ছুংখে' 

লাভ হয়। দ্বিতীয় পথ ঈশ্বর-যোগীর । তাহা ঈশ্বরপ্রসাদে সহজ-লভা। 

সে দ্বিতীয় পথে প্রথম হইতেই ঈশ্বরকে সর্বভাবে আশ্রয়পূর্বক 
তাহার অর্চনার্থ স্বধস্মানুষ্ঠান বিহিত, তাহাতে পূর্বেস্ত পথ সর্থসপ্ত 

হয়। এই পথের উপদেশেই গীতার পরিসমাপ্তি । ইহাই গীতার বিশেষত্ব 
ইহাতে কম্ম ভক্তি ও জ্ঞানের সমুচ্চয় হইয়াছে । ইহাতে প্রথম হইতেই 

ঈশ্বরের আশ্রর গ্রহণের দ্বারা কব ভক্তি ও দ্ঞান সমুচ্চরভাবৰে সাধনার 

উপদেশ দেওয়া! হইয়াছে । এইজন্য প্রতি ষুকেই কর্ম ভঞ্চি ও জ্ঞানের 

উল্লেখ আছে, প্রতি ষটুকে একের সাধনায় 'ন্ত টর্টির সাধনার ফল- 

প্রাপ্তি হয়,_উকু হইয়াছে । প্রথম ষটকে কন্মের বিশেষ বিবরণ, দ্বিতীয় 

ষটকে ভক্তির বিশেষ বিবরণ ও তৃতীয় ষটাকে জ্ঞানের বিশেষ বিবরণ 

থাকিলেও, প্রথম ষটকে কর্শ-মূল ভক্তি 9 জ্ঞান, দ্বিতায় ষট.কে শঞ্জিমূল 

কম্ম 9 জ্ঞান, এবং তৃতীয় ষটকে চ্ঞান-মুপ কম্ম ও ভক্ত বিবৃত হইয়াছে । 

ইহাতে যেমন “অধ্যায়ে 'মধায়ে ক্রম, কাণ্ডে কাণ্ডে কম, শ্লোকে শ্লোকে 

ক্রম" আছে-_ইহাতে যেমন সাধনপণের আরম্ত অবধি “শম পর্যন্ত যাইবার 

ক্রমিক পথ-চিহ্ন দেখাইয়া দেওয়া তইয়াছে, সেইরূপ “শেষে কশ্ম, ভক্ষি ও 

 ক্জান__এই ত্রিবিধ সাধনা সমুচ্চয়ভাবে অবলম্বন করিঠ, সেই শ্রেয-পথে 
যাইবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । 'গতএব এ'খায় নিঃশেয়সসিদ্ধির 

উপায় কম্ধযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগের ক্রু“ « নমুষ্চর, হাহাদের 
বিশেষত্ব ও একত্ব উভয়ই উক্ত হইয়াছে । কেবল গানফোগে নৈষ্কশ্মা- 
সিদ্ধিতে প্ররুত নিঃশ্রেরসসিদ্ধি হয় না, কেবল ভঞ্জিযোগে ও নিঃপ্রেয়সসিদ্ছি 
ইয় না, কেবল নিষ্কাম কর্্মযোগেও নিঃশ্রেহসসিদ্ধি হয় না। জ্ঞানফোগ 

অবলম্বন করিলেও-_ভ্তানসহ, তক্কি ও কর্প_সর্ববভৃতগি ভার্স কর্ম সমুচ্চর- 

পূর্বাক সাধন! ছ্বার। সমাকৃ সিদ্ধ হইলে, তবে নিঃশ্রেরস-প্রাপ্তি তয়। 

ভক্তিযোগ ববলম্বন করিলেও কর্ম ও জ্ঞানের মধ্য 'দিয়া লিদ্ধিলাভ 
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করিতে হয়। কন্মযোগ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেও জ্ঞান ও ভক্তির মধ্য 

দিষ্বা গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে হয়। যাহার যেরূপ প্রবৃত্তি, তিনি 
তদনুসারে কন্দরষোগ বা ভকিযোগবা জ্ঞানযোগ আরম্ভ করিতে পারেন। 

কিন্ত পরিশেষে সর্ধপথ একীভূত হয়, এ তিনেরই সমুচ্চয় সাধিত হয়। 

কন্ধ জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়। জ্ঞান পরা ভল্তিতে পরিণত হয়, পরা ভক্কির 

দ্বারা যোগবুক্ত হইলে বিজ্ঞান লাভ হয়, তবে মুক্তি হয়। সর্বত্র এইরূপ। 

অতএব গীতোক্ত সাধনক্রমের সমন্বয় করিয়া__সমুচ্চয় করিয়া, এই 

নিঃশ্রেয়সসিদ্ধির উপায় বুঝিতে হইবে । 

গীতোক্ত কন্মযোগমার্গ ।--এস্থলে যাহ! উক্ত হইল, তাহা হইতে 

আরও জানা যাইবে যে, গীতায় ঈশ্বরযোগীর কম্মযোগমার্গই নিঃশ্রেয়দ 

সিদ্ধির বিশিষ্ট উপামরূপে নিদ্ধারিত হইয়াছে । এই কর্মমার্গে কর্ম জ্ঞান 

ও ভক্তির সমুচ্চয় হয, ও নিংশ্রেয়সসিদ্ধি তয়। কর্ম্মযোগের বিশেষত 

পূর্বে উক্ত হইয়াছে । ভগবান্ যে বলিয়াছেন,_ 

“তয়োত্্ব কন্ধরসন্যাসাৎ কর্ম যোগো বিশিষ্যতে 1৮ (গীতা, ৫1২) 

তাহার কারণ, এই পথে সিদ্ধি অপেক্ষাকৃত অন্নায়াসসাধ্য ও অল্লকালে 

লভ্য । কেননা, এই সাধনায় সত্বর কম্মবন্ধন ও ঘুচিয়া যায় (গীতা, 

৫1৬.৭)। আমরা দেখিয়াছি যে, ঈশ্বরযোগী ঈশ্বরকে আশ্রয়পূর্বরক, 
কম্মযোগনিষ্ঠা অবলম্বন করিলে, তবে ঈশ্বর পসাদে সহজে ও ত্বরায় 

সিদ্ধি লাভ করে,__'শাশ্বত অব্যয় পরম পদ” প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বরভক্ত 

এইরূপে কম্মযোগনিষ্ঠা অবলম্বন করিলে. ঈশ্বরার্থ বা “ঈশ্বরে অর্পণ” 

বুদ্ধিতে কন্মুযোগ অনুষ্ঠান করিলে যে অল্লায়াদে অচিরে সিদ্ধিলাভ হয়, 

তাহার প্রধান কারণ “ভগবানের ক্লপা”। যিনি হৃদয়স্থ ঈশ্বরের “বাণী” 

অনুসরণ করিয়া ঈশ্বর-নিদ্দি্ট কর্পথ অবলম্বন করেন, ঈীশ্বর- 

প্রসাদ তাহার, অচিরে দিদ্ধিলাত হয়। বলিয়াছি ত, ইহাই গীতার 

«গুহাৎ গুহাতর” উপদেশ'। শ্রীভগবানের কপাতেই এই পথ মুগ 
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হয়। অর্জুনও ইহা বুণঝয়া গীতা শেষে বলিয়াছেন_-“করিধ্যে বচনং 
তব।” 

ভগবানের খাণী অন্দরণ করিয়।” যে ঈশ্বরার্থ কন্ম করে. তাহার 

সম্বন্ধে এই ঈশ্বরের প্রণন্নতালাভ-_ঈশ্বরের কৃপালাভ, গীতার যেঞ্জপ 

স্পষ্টভাবে উপদিষ্ট হরাছেঃ আর কোথাও সেরূপ পাওয়া খায় না। 

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মদ্ুদাব গাঁঠা-পরিচয়ে ঝপিগ্াছেন,__ 

“কিন্তু ভগবানের আশ্বাসবাণী অন্তান্ত শান্বে প্রসঙ্গ ক্রমে উল্লেখ 

থাকিলেও, আর কোন্ শাস্থে এ আশ্বাস-বাণীর প্রাধান্ত এত "অধিক ?” 
ভগবান তাহার আশ্রত--তীহার ভক্ত--তীাহার বাণা অনুসরণে 

কর্তব্য-কণম্মকারা মানবুক মাশ্বাস দিয়াছেন, বলিয়াছন,_- 

“অহং তেষাং সুমুদ্ধত্তা মৃত্া-সংদার-সাগরাৎ।” 

তাহাদের যে মু প্রৰ জ্রানলাভ হইবে, তাহাও ভগবান্ বণিগাঙ্ছেন। - 

“তেষামবানু কম্পার্থনহমজ্ঞানজং তম2 | 

লাশগাম্যা ্বভাবতহা জ্ঞানপাপেন ভাস্ব তা ॥ 

শুগবানের অগ্রগ্রহ তে ত্রিগুণাতাত হওয়া যার, তাহাও ভগবান 

বণিয়াছেন (গাতা, ১5২5 )। ভগণান্ পরিশেষে অন্ছুনকে শি্ষাম- 

ভাবে কন্মযোগ অগ্গান করিবার উপদেশ দিরা বাঁপয়াহেণ,_ 

'সব্বপন্থান্ গারত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 

অহং ত্বাং সর্দধপ!পেভ্যো মোক্ষরিষ্যামি না ৮১07 

এইরূপে ভগবান্ ঈশ্বববোগাঁকে নিঃশ্রেমদসিন্ধির জন্ত ১বংন্কে আশ্রয় 
পূর্বক কর্মযোগ অন্ষ্ঠন কর্রিবার উপদেশ দিয়াছেন, এবং "ভগবানের 

প্রসাদে সেই কর্ধবোগমার্গেই নোক্ষপাঞ্জক জ্ঞান ও পর'ভর্ষি যে মচিরে 

লাভ হইবে, তাঁশা বিশেষ ভাবে উপদেশ দিয়াছেন । তগবান্ বশিয়াছেন,-- 

অতি ছুরাচারী, 'অভ্ঞান'ও এই ভক্ষিসহকৃত কর্পণ অনুসরণ করিয়া 

ভগবানের ক্ুপা লাভ করিতে পারিবে। যা্ছা হউক, এই সাধনার যে 
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কন ভক্তি ও জ্ঞানের সমুচ্চয় হুয়, তাহাও আমরা দেখিয়াছি । এগ্ণে 

এ সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। 

অতএব নিঃশ্রেযসসিদ্ধির উপার ষে কর্ম ভক্তি ও জ্ঞানযোগ 

গীতায় উক্ তইগ্াছে, তাহা এইভাবে আমাদের বুঝিতে হইবে। 

কেবল ভ্ঞান-সাধনায়, বা কেবল ভক্ভি-সাধনায়, কি কেবল নিফাম কশ্ম 

অনুষ্ঠান দ্বারা নিঃশ্রেয়নসিদ্ধি হয় ন!। ঈশ্বরাশ্রয়ে কন্ম্ম ভক্তি ও জ্ঞান 

সমুচ্চয়ভাবে সাধন করিতে হইবে। কর্ম ভক্তি ও জ্ঞানের পূর্ণ স্কি ও 

পরিণতি ব্যতীত পরমপুরুবার্থসিদ্ধি হয় না । 

কর্ম ভক্তি ও চ্বানযোগ-সাধনার অর্থ ।_ পুর্বে যাহা উক্ত হই. 

য়াছে, তাহা হহতে এই তত্ব আমরা বুঝিতে পারি । আমরা দেখিয়াছি 

যে, ক্ষেত্র-ক্ষেজ্ঞযোগে জীবভাবের উৎপ্ডি ও বিকাশ হয়। ক্ষেব্রজ 

পুরুষ-_ন্বূপতঃ আগা বিজ্ঞানাত্মার অতাত, মহৎ আত্মার অতীত-- 

শান্ত আত্মা--সর্ববায়া সচ্চিদানন্দ অনন্ত ব্রঙ্দ। পাংখ্যম্তে পুরু 

ক স্বরূপ_নিঠ্য শু'বুদ্ধমুক্তত্বভাব। আন ক্ষেত্র বা প্রতি 

জড় ধিগুণ'ঞ্জিকা, পণপরিণামী। আমাদের বুদ্ধি, অহঙ্কার ও 

মন রূপ অন্তঃকরণ বং চিন্ত-_এই ক্ষেত্রেরই পরিণাম । ক্ষেব্রক্ষেত্রজ 

ংযো.গ__অন্ঃকরণে ক্ষেত্রত্ত পুরুষের 'প্রতিবিষ্ব পঠিত হয় |. 

পুরুষের সণ্চিধ।নন্দ স্বর্ধপ চিন্তে প্রতিবিদ্বিত হইয়া জ্ঞাতা কর্তা 

ও ভোক্তা 'জামি' তাৰ যে ৮ংপ্রতিবিষ্ব হেতু প্রকাশিত হয়, বলিয়াছি ত 

তাহাহ জীব। ক্ষেত্রজ্ঞ পুত্ষ এই চিত্তের প্রতিবিষ্ব গ্রহণ করে-_ 

[চত্বদর্পণে আপনার স্বপ্ণপ দশন করে। পুরুষ আপনাকে এই জ্ঞাতা 

কর্তা ভো ৫1 “আমি' ভাবে সেইজন্ত জানিতে পারে। এই চিত্তে পুরুষের 

স্বভাব অভিব্যক্ত হয় ও পরিচ্ছিন্ন হয়। ইহাই অবিস্তা, অজ্ঞান বা 

মায়া । ইহাতেই পু্ষের ক্ষরভাব হয়। এ সকল তত্ব পূর্বে উ্ত 

হইয়াছে । 
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সে যাহা হউক, পুরুষের আপন সচ্চিদানন্দ ব্রঙ্গস্বরূপ লাভ করিতে 

হইলে, ক্ষেত্রের সহায়েই তাহা লাভ করিতে হয়। ক্ষেত্রন্ূপ 

উপাধি বিষুক্ত হইলে তাহার স্বরূপ "তাহার নিকট মার ক্ষেত্র দ্বার! 

প্রকাশিত ভয় না। আমরা দর্পণের সাহাযা বিন! মুখ দেখিতে পাই না। 

দর্পণের লাহায্যে মুখ দেখিতে হইলে যেমন সে দর্পণ নির্মল স্বচ্ছ 

হওয়ার প্রয়াজজন, সেইরূপ চিত্তের সহায়ে পুরুষেব আপন স্বরূপ ধর্শন 

করিতে হইলে, চিত্ত স্বচ্ছ__নিশ্মণ হওয়! প্রয়োজন। পুরুষ সচ্চিদানন্দ 

আম্মস্বূপ। পুরুষ অপবিচ্ছন্ন সঙ্গিনী সম্বিং '3 হলাদিনী-শঞ্ষিমূক্ত । 

প্রৃতি সেই শক্তির ছায়। গ্রহণ করিয়া সন্ববজন্তমোগুণযুক্ত হয়। চিত্ত 

'নই শক্তিবলে সতস্ববূপ ব1 সন্ধিনী শক্তির বিকাণে কর্তৃত্বভাববক্ত হয়। 

চিৎস্বরূপ বা সম্থৎ শক্তির বিকাশে জ্ঞাইত্বভাবযুক্ত শর, আগ আনন্দ- 

স্বূপ বা হলাদিনী শক্তির বিকাশে ভোকজতভাবদুক্ত হয়। চিত যত 

্বহ__নিন্রল হইতে থাকে, চিত্তের এই জ্ঞাগহ কর্ৃহ ও চোক্ুত ভাব 

ততই স্কর্ত বিকাশি 5 ও পরিণত ১৪5 থাকে, ততহ চির পরিচ্ছিনন 

অপস্থত হইতে থাকে, ততই পবিচ্ছিন্ন গ্লাতা কর্তা োক্তা আমি ভাব 

সম্প্রলারিত হইয়া অপরিচ্ছেন্ জ্ঞাতা কর্তা 9 ভোক্তা! “আমি শাবের 

দিকে অগ্রসর হইতে থাকে । নির্মল চিত্তে আম্মস্ব্ূপ বিশেষভাবে 

প্রতিবিদ্বিত হইলে, পরিচ্ছিন্ন জীবভাব--বাক্কিঠাব অপদারিত হয়! 

সর্বায্সা সর্ব “আমি ভাব--সব্দবিহ সর্বকর্ত। সর্ব্বন্তাক্কা “সামি'_ভাব 

প্রকাশ হইতে থাকে । এই ভাব লাভ করিতে পারিলেই জীবের 

নিঃশ্রেয়সসিক্ধি হম্ব। তখন জীব পূর্ণ সচ্চিদাণন্দ মান্মস্বক্ূপে অবস্থান 

করিতে পারে। পুরুষ আপন স্বব্ধপ তখন নির্মল চিন্র-দর্পপে পৃর্ণ ভাবে 

দেখিতে পায়, এবং সেই স্বরূপে অবস্থান করিতে পারে। 

এইরূপে চিত্তে “জ্ঞাতা? ভাবের পূর্ণ বিকাশ দ্বারা আম্মার চিৎস্বর্ূপ 

উপলব্ধি হয়--পুরুষের 'জ্ঞ'স্বরূপ উপলব্ধি হুয়। £কর্ত ভাবের পূর্ণ বিকাশ 
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দ্বার আত্মার সংস্বূপের উপলব্ধি হয়। আর ভোক্ত। ভাবের বিকাশ 

দ্বারা আত্মার আনন্দত্বরূপ উপলব্ধি হয়। চিত্তে এই জ্ঞাত কর্তী [ভোক্তা 

“আমি? ভাবের যত বিকাশ হইতে থাকে, ততই জীব সচ্চিদানন্দ আস্মা; 

অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে, ততই সে সচ্চিদানন্দ আত্মস্বরূপ লাভ 

করিতে থাকে । এই জ্ঞাত কর্ত। ও ভোক্তা “আমিঃ ভাবের পৃণ বিকাণে 

সর্বাত্মা সব্বেশ্বর সর্ববিৎ সর্বজ্ঞ সর্বকর্ত। সর্বভোক্ত। পুরুষোত্তন ভাৰ 

লাভ হয়__সচ্চিদানন্দ ঘন ব্রদ্দভাবে অধিষ্ঠান হয়। 

চিত্ত পরিচ্ছিন্ন, চিত্ত ত্রিগুণজ। চিত্বকে নিম্মল করিতে হহলে। 

তাহার ত্রিগু"জ বুত্ত নিঞদ্ধ করিতে হয়। চিত্তের বৃ'*্জ্ঞান নরুদ্ধ হইলে, 

তাহাতে চিৎম্বরূপ-'্ঞন্বরূপ আত্মার প্রতিবিম্ব পূর্ণ প্রকাশিত হইলে, 

তাহাতে নিত্য অপারচ্ছিন্ন সর্বজ্ঞত্ব (একবিজ্ঞান দ্বারা সর্কাবিজ্ঞান ) 

সিদ্ধ হয়। চত্তের রজোগুণজ অহংকার পিরুদ্ধ হইলে, তাভাহে 

'আত্মার+-_ শুদ্ধ সন-আমি, ভাব--অপরিচ্ছিন্ন আম্মভাব প্রতিবিদ্বিত 

হইয়া প্রকাশিত হয়। চিত্তের রঙ্জোগ্ছণজ কন্মবুত্ত নি'দ্ধ হইলে, 

তাহাতে আত্মার সংশ্বরূপ, গ্াহার সন্ধিনী শান বকা হর, প.লাগুণ 

বৃত্তির কর্ম-প্রবর্তদার পরিবর্তে সান্ধনী শকির প্রেরণার “সতভাবে, 

সাধুভাবে" কম্ম-কতৃত্ব প্রকাশিত হয়। “সৎ হহা ব্রঃঙ্গগই এক নিঙ্দেশ 

( শীতা,--১৭।১৩)। এইজন্ত ভগব'ন্ বলিয়াছেন, 

সপ্তাবে সাধুভাৰে ৮ সদিতোত-ং প্রধুঙ্যতে। 

প্রশস্তে কম্মণি তথা সচ্ছবঃ পার্থ যুগ্তা'ত ॥ 

ষঞ্ডে তপপি দানে চ স্থিতিঃ সদতি চোচা ত। 

কম্ম চৈব ঙদধাীয়ং সপিক্জেবাভিধীয়তে” ॥ 

(গীতা, ১৭২৬ ২৭)। 

আম্মা অকম্মস্বপ্ীপ সত্য। তাহার অর্থ এইযে, প্রক্কতির রজো গু 

হেতু চিত্তের যে হদং-বগোখা অহস্কার ও তাহা হইতে যে কর্দপ্রবৃত্তি, 
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হাতা আম্মার নে, সে কর্মে আম্মার কতৃহ্ নাই । অবিগ্া জন্তই সে 

কন্মে আত্মাধাস হয় 

“প্রকুতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কন্মাণি সর্বশঃ | 
অহঙ্কারবিমূঢায্সা কর্তাভমিতি মনাতে ॥৮ (গীতা ৩২৭) 

কিন সমল শুদ্ধ সাত্বক চিন্তে আত্মার সংস্বপ্ধপের প্রতিবিষ্ব হেতু 
মায়ার সঞ্ষিশী শক্তির প্রকাশ হেতু, আম্মার নিয়ন্তত্বে 'সন্ভাবে সাধুভাবে 
প্রশস্ত কম্মে যে প্রবর্তন, ঠাঠা,তে আত্মাথ সংস্বরূপেরহ প্রকাশ হয়, 

'নয়শুত মাত্র প্রকাশ হর, প্রবতির রজোগুণজ কর্তহের স্তায় কর্তৃত্ 
পকাশ হয়না । 

এহন্নপ নিশ্মল চিন্তে ম্থথদ্রঃথরূপ ভোক্তভাব নিরুক্ধ হইলে, বাহ্- 
'ববয়সংস্পশজনিত ভোক,ভাব দূর হইলে, আম্মার আনশ্স্বূপ-- 
»নাপিনা শক্ষিভেতু তাহাতে প্রকাশিত হয়। ৩খন জীব তাহাবহ 
তে আপনার ছন্দাতীত অতান্থ ভৃমাস্ণন্বর্ূপ-_আনন্বস্বক্ূপ অগ্র তব 
এব বিক্ষনংস্পশরূপ অতান্ত গ্তথেঃ নিমগ্ন থাকে । চিত্তের ভোক্ত- 
তাব--এই ভোগবৃত্তি, আম্মার প্রতিবিষ্ব গ্রহণ হেতুঃ ক্রমে অভিব্যক্ত 
হযু। 'চত্ডের ভাবপ্রধণতা এই ভোগবুধির মূল। সেই ভাবপ্রবণতা 

বাহবিষন্বসংযোগে অভিবাক হইলে, চিত্র সুখঢুঃখ-দণ্চমুক্ত তয়। 
কদ।চৎ বাহা সৌন্দর্যা্দির অভিব্যক্তিতঠে সেই আনন্দের কথঞ্ি' আভা 
পাওয়া যায়। কিন্তু সেহ ভাবপ্রবণতা বদি সর্ব সোন্দর্যের_-সর্ধরসের 
উৎস ঈশ্বরে সমপিত হয়, শবে তাতা ঈশ্বরে বিভিন্ন ভাবে (পিঠা, মাঠা, 
প্রস্থ, সথা, শ্বামী প্রল্গতি ভাবে) অভিবাকু ভয়। ইহাতে আত্মার 

আনন্দস্বরূপ চিত্তে প্রধানতঃ অভিবাক ₹রু। ভক্ষির অন্থশীলনেই চিত 
রসস্বক্গপ আননস্বরূপ 'ভূম। ব্রন্গের সংস্পশরূপ অত্যন্থ স্থথ অন্তভূত হয়। 

এই প্রকারে চিত্তের ম্বাভাবিক জ্ঞাতৃ কর্ণত্ব ভোক্তত্ব ভাবের মধ্য 
দিয়া জীবস্বের ক্রবিকাশ হয় । জীব বখন দৈৰী প্র্কৃতি লাভ করে, তখন 

ট 
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“জ্ঞানবৃত্তির চপূর্ণ সম্প্রসারণে সর্বজ্ঞত্ব নিত্যবোধত্ব-_শুদ্চৈত 

রূপস্থ সিদ্ধ হয়--ইহাই চিৎ। কর্মবৃত্তির পুর্ণ সম্প্রসারণে সতাকাম? 

সত্যসংকল্পত্ব সিদ্ধ হয়- ইহাই সৎ। আর তোগবুত্তির পুর্ণ সম্প্রসারণ্ন_ 

হুঃখের অত্যন্ত নিরত্তি ও পুর্ণ_ অত্যন্ত সুখপ্রাপ্তি হয়--ইহাই আনল 
মানুষ পুর্ণ হইলে, সচ্চিদানন্দময় হয়__ব্রঙ্গ ওয়, মানুষ তাহার পূর্ণাদণ ৭": 

করে। ভগবান্ই সচ্চিদানন্দঘন-_ব্রঙ্গ। মানুষ পূর্ণ হইলে ব্রহ্ম হই 
-_মানুষ তাহার পূর্ণ আদশ লাভ করিলে, সচ্চিদানন্দময় হয়। 

“যে ধর্মসাধনাবলে মানুষের জ্ঞান পুর্ণসম্প্রসারিত হয়, কর্মবৃত্তি পু. 

সম্প্রসারিত হয়, ভোগবৃত্তি পুণ-সম্প্রসারিত হয় _মানুষ সচ্চিদানন- 
ময় হয়, তাহাই পূর্ণ ধন্ম। গীতা এই পূর্ণ ধর্মের পদেশ আছে 

অজ্ঞান দুর করিয়া চিত্ত নির্মল করিয়া, তাহাঁতে পরমজ্ঞানস্থ্যা পৃ 

প্রতিফলিত হইবার উপঘুক্ত করিলে, দৈত ও অদ্বৈতবাদ প্রভৃতি আরশ: 

জ্ঞানের উপরে উঠিয়া “একবিজ্ঞান দ্বার সর্ধবিজ্ঞান লাভ+ করিরা পু. 

একত্বে সর্বজ্ঞান একীভূত করিয়া কিরূপে নিত্যবোধস্বরূপে অবঃ 

করা যায় --অক্ষর কৃটস্ক জ্ঞানন্বক্ষপ ব্রন্দে অবস্থিতি হয়, গীতায় তাহা: 

পথ দেখান আছে, সে পরম জ্ঞান কি, নিম্মল চিত্তের জ্ঞানরূপ কি, তাহ 
বুঝান আছে। আমাদের কর্মবৃত্তি কোন্ পথে কিরূপে নিয়মিত করির, 

ঈশ্বরের এই জগচ্চক্রপ্রবর্তন ও ধশ্ম-সংস্থাপন-রূপ কর্মের অনুবস্তী হই? 

তাহারই আদশে কর্ করিয়া কর্মবৃত্তির পুর্ণসম্প্রসারণপূর্বাক কিক: 
ঈশ্বরভাব লাভ করিতে হয়, তাহা গীতায় বিশেষরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে 

আর মাত্রাম্পশজ স্থখহুঃখাদি দ্বন্দের অতীত হইয়া, আত্মপ্রসন্নতা লাহ 

করিয়া, স্থিত-প্রজ্ঞ হইয়া সর্বত্র, ত্রন্মদশন করিয়া, কিরূপে ব্রহ্মসংস্পশরূ” 
অত্স্ত সখ উপভোগ করা যায়, তক্তিবৃত্তির উপযুক্ত অনুশীলন দ্বারা সেই: 

পূর্ণানন্দরসন্বন্ধপ তগবানের উপাসনা-ফলে কিরূপে হুঃখের অত্যন্ত নিরৃ্ 
দ্বারা সেই আনন্সময়স্ব লাভ করা যায়, গীতায় তাহার উপদেশ আছে। 
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“এইরূপ গীতায় জ্ঞান কর্ধু ও ভক্তির সামঞ্জন্ত করা হইগ্নাছে। এই 

:ন কন্ম ও ভক্তির পুর্ণ সক ও পরিণতি দ্বারা মানুষ কিন্দপে পূর্ণ 

-ক্দানন্দময়ত্ব লাভ করিতে পারে, তাহা গীতার দেখান আছে । * + * 

“যাহা হউক, গীতোক্ত এই জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির সানঞ্জস্ত ও পুর্ণ 
'ব্ণিব তন্বই-_ পূর্ণধন্ম তত্ব । এইরূপ পুর্ণধন্মতব্বকথা আর কোথাও 

খন প্র-রত হয় নাই | বৌদ্ধধন্মের মুলহ্র_নিষ্কাম কণ্ম ও যোগ। 

"হাতে জ্ঞান ও ভক্কষির অন্থশীলন উপদি্ হর নাই । শ্বাই্ধন্মে কেবণ 

“ ভাবে ঈশ্বরে ভক্তিযোগের উপদেশ আছে। তাহাতে জ্ঞান ও কম 

মধশালনের বিশেষ উপদেশ নাই । চৈতন্তবয্মে কেবল ভক্ষির বিশেষ 

বাশ প্রেম অন্শীলিত হইয়াছিল । ১৮7 সুতরাং আমবা এক অর্থে 

'লতে পারি যে, আর সকল ধন্মহই অপৃণ-__কেবল গীঠোক্ত ধণ্মই পূর্ণ ।” 

ভগবান্ যে কেবল এই" পূর্ণধন্মের_মনুষাত্ের পৃণ বিকাশের উপদেশ 

পরছেন, তাহা নহে । তিনি যে কেবল মনযাহের পূর্ণ বিকাশে সচ্চিদা- 

নশঘন ব্রন্ধের বা সর্বাতীত অথচ সর্বাধার সর্বকর্তা সর্ববজ্ঞতা সর্বভোক্তা 

“খবরের স্বন্ূপ লাভ ছারা পরম নিঃশ্রেস-সিদ্ধির উপদেশ ধিয়াছেন, 

হাত নহে। তিনি সেই আদর্শ আমাদের সম্মুখে প্রকাশ ও স্থাপন জন্ত 

স্বয়ং সর্বজ্ঞাতা সর্বকর্তা সর্ববভোক্তা সচ্চিৰানন্দবন ধিগ্রচ্ধপে অবষ্ার্ণ 

£হয়াছিলেন। মানুষ তাহার পারচ্ছিন্প জ্ঞানে আপনার এহ সবিদ্ঞাতা! 

দর্বকর্তা সর্ঘভোক্ত1 সর্ব “আমি” রূপ--তাহার সেই পরম আদুশ জানিতে 

পারে না। তাই শ্রভগবান্ অবতাণ হইল, তাহার সেহ পুণ পরম আদশ, 

ঠাগর গম্য সেই পরম প্--পরম ধাম দেখাইয়া দির়াছেন। তাই 
এখন মানুষ সে পরম আদর্শ লক্ষ্য করিয়া, তাহা লাভ করিবার নত 

অগ্রসর হইতে পারে । আমাদের সেই পরম লক্ষ্য--পরম আদ ভগবান্ 

শকৃ।। তিনিই আমাদের জ্ঞানে অধিগম্য পুর্ণ অবতার । ভগবাশ্ 

আপনার অবতার-তন্ব গীতাতেই প্রকাশ করিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে 



১০।%০ শ্রীমদ্ভগবদগীতা | 

এই ব্যাখ্যা-ভূষিকায় তাহ] বিবৃত হয় নাই। সেষাহা! হউক, আমরা ঘি 
আমাদের এই পরম আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া, তাহারই উপদিষ্ট কর্খযোগ 

ভক্তিযোগ জ্ঞানযোগ যথাক্রমে ও সমুচ্চয়ূপে সাধন করিয়া, তাহার 

অভিমুখে অগ্রসর হইতে পারি, তবে একদিন না একদিন সেই সাধনার 
সংসিদ্ধিতে তাহার সহিত পূর্ণ যোগধক্ত হইতে পারিব--আমাদের পরম 

নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধি হইবে। ইহাই গীতার সার উপদেশ। 
গীতার সন্বন্ধে অন্য কথ| ।-_-এ ভূমিকা দীর্ঘ হইয়৷ পড়িয়া 

গীতার্থ বুঝিবার জন্ত--গীতার মুল সুত্র প্রথমে বুঝিবার জন্ত, গীহ'* 

প্রয়োজন অভিধেয় সম্বন্ধ প্রন্ভতি বুবিবার জন্য এই দীর্ঘ ভূমিকা: 
প্রয়োজন বোধ হওয়ায়, ইহা, লিখিত হইল । উপসংহারে গাতা সঃ 

আরও কয়েকটি কথা বলিতে হইবে । মহাভারতে গীতার প্রতি অধ্যাচ 
শেষে উক্ত হইয়াছে যে, এই কৃব্গার্জুন-সংবাদরূপ গীতা উপনিধঃ, 

বক্গবিদ্ভা ও যোগশান্্র। গীতা যে উপনিষদ্ প্রহ্মবিগ্ঠা বা পরা'বছ, 

তাহ1 পুর্বে বুঝিতে চেষ্টী করিয়াছি । গীতাকে কেন যোগশান্ব বন, 

তাহার কারণও পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । এম্থলে সে সম্বন্ধে আও 
ছুই একটি কথা বলিতে হইবে। যুজ, ধাতু হইতে যোগ। ": 

শাস্ত্রে ব্রহ্ষযোগ অর্থাৎ প্রক্তিমুক্ত পুরুবের-_ পরম ব্রন্দের কুছ 

পরম অক্ষবভাবে স্থিতি ও মহতত্র্গৰপ প্রকৃতির অধিষ্ঠাত! নিয় 

সম্তণ পরমেশ্বরভাবে শ্বিতি-বপ যোগসংসিদ্ধির কথা এবং তাহ: 

উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাকে যোগশাস্ত্র বলা যায়। এই "মহ 
গীতা! যোগশাস্ত্র, ইহা! পৃর্ব্বে উক্ত হইয়াছে । যোগ শব্ধের যদি কে” 

ইংরাজী প্রতিশর্ষ থাকে, তবে তাহা (1২০115101) ) রিলিজন্। 

[২৫ অর্থাৎ পুনর্ধার ও [12197 অর্পাৎ বন্ধন বা যুক্ত হওয়া ইহাই 

চ২০116107 শব্দের ধাতুগত অর্থ । জীব ঈশ্বর হইতে প্রচ্যুত হইয় 
সংসারী :হইয়াছে--সয়তানের প্রলোভনে পাপপথে নীত হইয়াছে 
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তাহাকে পুনর্ধার সেই ঈশ্বরে বৃক্ত করাই ররিলিজন্, এবং যে উপায় দ্বার! 
জীব ঈশ্বরে যু হইতে পারে, তাহা? রিলিজন্। এই অর্গে গীতোক্ত 

যোগকে রিলিঙ্গন্ বল! যায়। আমরা দেখিমাছি, সেই অক্ষরবরক্গে বা 

ঈশ্বরে যোগসূৃক্ত হইবার উপায় ত্রিবিধ_-কম্মযোগ, ভঞ্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ । 

ইহাঁর ইংরাজী 'প্রতিশব্ মামরা অনুসন্ধান করিব । কর্দযোগ -২0৮ 

1601) 01 ০11, ভক্রিযে'গ 51২01119701 19৮৮ ৫ ইহাই গ্রা্টধন্মের 

মল), আর জ্ঞানযোগ 51২11511791 91৭8০ 1 যাহাকে 

এঠ যোগ বা 1২011101 বলে, খীগধনয়শান্মে তাহার একটি সুন্দর 

পঁতশব আছে, তাহা ১9001010061 7১9110101) শবের প্রকৃত 

অর্থ :0-0176776710-7অর্থাজ ঈশ্বরে যোগপুক্ত হওয়া বা একতলিদ। হওয়া। 

১১:5ই নিঃশ্রেছনপিদ্ধি হয় অহএব শীতোক্ত ঘোগের উপধুক্ত 

প্রঠিশব 10000708081 এসন্বঞে আব অধিক বণিতে হইবে না। 

পাতার এই কন্ম ভি ও জান -এহ খিশিধ সাধনা অগ্রমারে 

গাতাকে তিন ভাগে বিভক্ত কর! বার, তাহা বালয়াছি । নবুহধন ৪ 

ধণপেধ এহবপে গাতাকে খিকাকে বাত্িষটুকে বিজ করিয়াছেন । 

পামরাও এই খিভাগ অবপন্ন করিয়াছি | গীতার প্রথম মৃটতক 2 হত? বা 

“আম হত্ব, ৪ মায্ম৩ব লাভের উপাদ্ধ কর্মবোগ ৪ হাহার বিভিন্ন প্ত? 

টক্ত হহয়াছে। দ্বিতীন বউহক “৩৩৮ বা ঈখরতব ও ভক্িযোগ 

প্রধানত বিবৃত হইয়াছে | আর ভতীয় ষটুকে জ্ঞানের স্বাণ 9 জয় 

রঙ্গ-তর, প্রকৃতি-পুরুধ-তত ও পুকুষোভুম তত্ব এহ হুবদ্ঞানার্থদশন ও 

ঠাঙাব ফল মোক্ষ অর্থাৎ ধা ৪ “তত ইহার এক হসংসাধন "অপি 

ইভা বিরত ভইয়াছে । মধুস্দন বলিয়াছেন, গীতায় বসি এহ 

মভাবাক্যার্থ উপদিঈ হইয়াছে । গুতদনুসান্রে গীতাকে হিষটক বা 

ত্রিকাণ্ডে বিভাগ করা যায়। সে যাহা হউক, আমরা অন্ত ভাবেও 
গীতার এই তিন বিভাগ অবলম্বন করিতে পারি। পাশ্চাত্য দশনশাপ্রের 
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বিভাগ অনুসারে আমরা এই তিন বিভাগ বুঝিব। তদনুমারে গীতার প্রথম 

কাণ্ড বা প্রথম যট ককে [১5০101095 274 15011105 বিভাগ বলা 

যায়। সেইক্প দ্বিতীয় যটুককে 11170091959 200 1২01151017 বিভাগ 

বল। যায়। আর তৃতীয় যটুককে 1১1১1950111) 2104 ১1০081১৯10৭ 

বিভাগ বল! যায়। কিন্তু ইংরাজী দশনে 12550010985 15010 

প্রতৃতি সঙ্ধীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । পাশ্চাত্য পপ্ডিতগণ প্রধান 2; 

মনাআ্সবাদী। এজন তাহাদের 1,5৮০1)০105৮--মনোবিজ্ঞান | এইজন্য 

আধুনক জন্দাণ দশনে আন্মতত্বদশনকে 1211৯০1217১ 01 010 ১৭ 

বল! হইয়াছে। এওদনুসারে কেহ কেহ গাতার প্রথম যট্ককে 19019. 

5০101) 00170 ১107 আখ্যা দিয়াছেন। আধুনিক পাশ্চাতা দশনে যাহা 

150)1০5, তাহা সাধারণ ব্যবহারশান্ব। প্রকৃত কর্মঘোগ তাহাতে পাগথা 

যায় না। প্রাসন্ধ জন্মাণ পণ্ডিত ক্যাণ্ট (15200) যাঁভাকে তাহার ০70৭৭ 

নামক পুস্তকে 1১001001 1ত67501) বলিয়াছেন, জ্ঞানাঙ্গ ভূত পেঠ 

কর্মযোগ,__যাহা দ্বারা ঈশ্বরতব্ব আত্মতন্ব প্রভৃতি নির্মল জ্ঞানে 'অভিবা 

হয়_-তাহাই এক অর্থে গীতোক্ত কর্্মযোগ । তাহা! ঠিক 15080৯ নহে ! 

যাহা হউক, সাধারণভাবে গীতার প্রথম ষট্কের নাম 1১৯১০1১০192) 

810 10107105 হইলেই যথেষ্ট হয়। সেইব্প .গীতার দ্বিতীয় ষট্কে যে. 

ঈীশ্বরতত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহাকে "11৩০1985 না বলিয়া 1১1)119501)11) 

01 (১০ £১১50106 বলা অধিক সঙ্গত । তবে সাধারণভাবে আমরা 

এই ছ্বিতীয় ষট.ককে [1,৩০910£5 ৪0 [২611510) বলিব, এবং এই 

[২০111০7 শব্খ এস্থলে সাধারণ অর্থেই বুঝিব। আর তৃতীয় ষট.কে 

ত্বং ও “তৎ শব্দার্থের ধ্ক্য সংস্থাপিত হইয়াছে__ইহা মধুসদন 

সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বলিয়াছি । তদহুসারে,এই ষটংকের নাম [17110- 

50018 ০06 100 বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই ফটকে মুল 

দার্শনিক তত্ব সকল বিবৃত হুইয়াছে। ইহ] দ্শনশাস্ত্রের সার । এজন 
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এই ষউককে আমরা 19171195011) &170 81৩(2)1)/৭1০5 নামে অভিহিত 

করা অধিক সঙ্গত বোধ করি । আজ কালের ইংরাজীশিক্ষিত পণ্তিত- 
“ণ ইংরাজী শব্দের দ্বারা সহজে “অর্থ' বুঝিতে পারেন । এজন্ত আমরা 
রাজা প্রতিশব দ্বারাই গীতার তিন ষটকে বিবৃত মূল তত্ব বুঝিতে 
চষ্টা করিলাম । বাহা! হউক, এই ত্রিষটক বিভাগ অনুসারে আমরা 
£লিতে পারি খে, গীতার প্রথম ঘটকের প্রধান [বষয়--আত্মতস্ব ৪ 
কম্মমোগ, দ্বিতীয় ষটকের প্রধান বিষয়--ঈশ্বরতত্ব 'ও ভক্তিযোগ এবং 
শষ ষটকেব প্রধান বিষয়_রক্ধতত্ব ও জ্ঞানযোগ। এইক্ধপে গাতাশাস্ত্ে 
সব্ব দশনশাস্ত্বের সর্ব ধণ্মশান্ত্রের বাতা সার, তাহা বিরত হইয়াছে । 

গীতা সার্ঘদেশিক, সার্বকালিক সার্বজনিক | "'তাশান্ত্র কোন সম্প্র- 
শাষের নিজন্ব নহে । এইজন্য আমাদের দেশে সকল মুমুকু-সম্প্রদায়ই 
€ঠাকে আপনার শাস্্রূপে "গ্রহণ করিয়াছেন। এইজন্ত গীতা বুঝিতে 
পাণ্চাতাদেশীয় পণ্ডিতগণ ও কত চেষ্টা-কত যত্ব কশিয়াছেন। কত ভাষায় 
£ঠার কতন্ধপ অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে । কত পুত কত প্রকারে 
৮1 বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সকল দেশেব পওিহই থাতার "আদর 
করিয়াছেন। গীতায় শ্রীষ্টধন্ম্ের মূলতব পাইয়া কত গ্রীষ্টধর্শ্যাজক হথাকে 
ধর্মমত অবলম্বনে রচিত বলিয়াছেন । বৌন্ধ পণ্ডিত ইহাতে বৌদ্ধদর্খের 
+*মত নির্ববাণ প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া, গীতাকে বোদ্ধধশ্ম প্রচারের পরে রচিত 
এ'লয়া বুঝিয়াছেন। গীতায় বে সনাতন ধর্খ প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে, তা, 
সক ধশ্পেরই মূল। বিভিন্ধস্্রাবলম্বিগণ যে গীতার আপন আপন ধন্ধের 
মাভাস দেখিতে পান, ইহাতেই গীতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হয়। প্রসিদ্ধ 
ফরাসী পণ্ডিত কুঁজে-_গীতাতে সর্ব ধর্শের সমন্বয় (12010016197 ) 
কিয়া গীতার সম্বন্ধে বলিয়াছেন,_-4710150176171 ০01 (16 (167165৫ 

১7126, ৬7101) 09265105211 07611170121) 1750101510৮ যা 

* সকল অবান্তর কথা এস্থলে উল্লেখের প্রয়োজন নাই। 
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অধধ্যাত্সিক ব্যাখ্যা ।-__গীতা-ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে পূর্ধবে গীতার বিডি 

সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা উল্লেখ করিয়াছি । তাহ! ব্যতীত গীতার আর এক 

সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। তাহাকে যোগি-সম্প্রদায়-সন্মত 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বলা যায়। এই বাখ্যা অন্ুারে সমগ্র গীতাই 

ক্পক। গীতা অধ্যাত্মশীন্র_ইহাতে রূপকচ্ছলে যৌগের কথাই 
বণিত আছে, ইহাতে আধ্যাত্মিক দেবান্থুর-সংগ্রামই বিবৃত হইয়াছে । 

এই সম্প্রদায়ের মতে সকল শান্ত্রই দ্বযর্থবোধক। এক-_-বহিলক্ষ্য অর্গ। 

আর এক--যোগের গুড় মন্মীনুসারে অন্তুলক্ষ্য অর্থ। অন্তলক্ষ্য অর্থই 

সাধনা-পথের পথিক যোগীদের গ্রাহা। অনেক শাস্ত্রের যে এইরূপ 

আধাম্সিক ব্যাগ্যা হইতে পারে, তাহা! অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। 

বরক্াণ্ডের ও ভাগের নিয়ম একই--বাহা ও আন্তর ব্যাপার একই রূপ । 

এজন্য অনেক স্কলে এই আধ্যাত্মিক ব্যাথ্যাও সঙ্গত হয়। যাহার" 

মারাঁবাদী বা বিজ্ঞানবাদী (যাহারা 100211১05) অথবা ধ্যানযোগা 

তাহাদের কাছে আধ্যাত্মিক অর্থই বিশেষ গ্রাহা হইতে পারে। দে 

বাহা হউক, বেদের যে আধ্যাগ্রিক, যাজ্জিক, এ্রতিহাসিক ও নৈরুক্ধ 

ভেদে চারি প্রকার ব্যাখ্যা হইতে পারে- তাহ! নিরুক্তে যাক্ক বুঝাইয়া- 

ছেন। এই বিভিন্ন ব্যাখ্যাকে কেহ কেহ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও 

আ'ধিভৌতিক ভেণে ভ্রিবিধ বলিয়াছেন। পুরাণেরও এই ভ্রিবিধ ব্যাথা 

অনেকে স্বীকার করিয়াছেন। শাস্ত্রে কোন কোন স্থলে আধ্যা্িক 

ব্যাখ্যা স্পট, কোন কোন স্থলে গুড় ও অস্পষ্ট, কোথাও বা আদৌ ওহ 

নহে। উপনিষদে দেবান্থুর-সংগ্রামের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শাঙ্করভাষা- 

মতে ম্পষ্ট। শ্রীভাগবতে পুরঞ্জয়ের উপাখ্যানে আধ্যাত্মিক ব্যাধ্য 

পরিস্ফুট। মাকণ্ডেয় চণ্ডীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা গুঢ় রহস্তাময়। শাস্ত্রে সঙ্গ 

এই ত্রিবিধ ব্যাখ) সঙ্গত হয় না । গীতারও এরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার 

অধিকাংশ স্থলে সঙ্গত অর্থ হয় না। ইহাতে যে রূপকে আধ্যাত্মিক 
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!যুদ্ধব্যাপার মাত্র বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বলিতে পার৷ যায় না। ণীতা 
রূপক হইলে, সমগ্র মহাভারতকে বূপক বলিতে হয়। সমগ্র .কুরুক্ষেত্র- 

বুদ্ধব্যাপারকে-_ধন্ম ও কর্ম-সাধন-ক্ষেত্র--শরীরে কুপ্রবৃত্তির সহিত 

সপ্রবৃত্তির যুদ্ধ বলিতে হয়। এজন্য এই সম্প্রদায়ের ব্যাধ্যাকারগণ 

ধৃততরাষ্্রকে মন ও তীহার শত পুত্রকে মনের শত রাজসিক বৃত্তি বলিয়া- 

ছেন, পাকে শাস্ত্ানুসন্ধায়ী বুদ্ধি ও পাওুপুত্রগণকে পঞ্চতন্ব বলিয়াছেন, 

গীতার প্রথম অধ্যায়োক্ত যোদ্ধগণও যে বিভিন্ন মনোবৃত্তি, তাহা 
দথাইয়াছেন, এবং শ্রীকৃষ্ণকে কুটস্থ চৈতগ্ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । 

আধ্যমিসন্ হইতে প্রকাশিত গীতায় এই আধ্যান্মিক অর্থের আহাস 

পাওয়া! যায়। ৬কাশীধাম প্রণবাশ্রম হইতে প্রকাশিত গীতায় 'এই 

(বাগশাস্্ী আধ্যান্সিক ব্যাখ্যা বিপু ভহয়াছে । হ্রীমুক্ত প্রসাদদাস 

'গাস্বামা মহাশয় ও এই "আধ্যাহিক ব্যাথা-সহ বীঠা প্রকাশ করিখাচছেন। 

স যাহা উক, বলিয়াছি ত, গীতার এইপপ আধ্যাগিক কাথা সর্দি 

সঙ্গত নহে । শঙ্করাচাষ্য প্রতি কোন প্রাচীন বাখাকার হাহা গ্রহণ 

করেন নাই । আমরা এই ব্যাখ্যার তাহা কাথাল গ্রহণ এবি নাভ! 

শহ্বতরাং এস্থলে তাহার বিশেষ বিবরণের প্রজ্জোজন নাহ । বাহার! 

যোগাবলম্বী, তাহারা সে আধ্যার্সিক অর্থ ঠহ৭ কারাতে পারেন । আমর! 

প্রসঙ্গক্রমে তাঁভার উল্লেখ করিলাম মাএ 

শেষকথা ।-_-এই ব্যাখ্যা-ভুমিকায় ঘাহা বপিবার [ছণ, তাহা 

১ইয়াছে। কোন্ মুলস্ত্র ধরিয়া কি ভাবে আনরা গীভা-ব্যাখ্যায় রা ও 

হইয়াছি, তাহ! ইহ! হইতে একরূপ বুঝা যাইবে । শীগার অর্থ ভাবন 

করিয়া, তাহা আমাদের সীমাবদ্ধ পরিচ্ছিন অজ্ঞানাবরি5 জানে দেবূপ 

প্রতিভাত হইয়াছে, তাহাই এ বাধ্যার বথাসাধ্য লিপিবদ্ধ করিতে 

চেষ্টা করিয়াছি। আমরা গীতা বুঝিবার বা ব্যাখ্যা করিবার প্ররুত 

অধিকারী নহি। যে সাধনা স্বারা_যে যোগবলে গীতার প্রক্ক অর্থ 



১০৩ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 

নির্মল বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়, সে সাধনা-সে জ্ঞান আমাদের নাই। 
তথাপি এই দুঃসাধ্য কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যিনি সর্বহদিস্থিত, সর্ব- 

বুদ্ধির প্রচোদক, সকলের নিয়স্ত1, তাহারই প্রেরণায় এই গীতা-ব্যাখ্যায় 

প্রবন্তিত হইয়াছি। তাহার অভি প্রায় কেহ বুঝিতে পারে না । তিনি 

কাহুকে তাহার কোন্ কর্ধে প্রবর্তিত করেন, কাহাকে তাহার কোন্ 
কর্মের “নিমিত্ত” করেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না । তাহার নিকট 

জ্ঞানী-অজ্ঞানী নাই, অধিকারী-অনধিকারী নাই,--সকলে তাহারই 

বন্স অনুসরণ করে। তিনি যাহাকে যে কম্মে প্রবৃত্ত করেন, সে অজ্ঞাতে 

সেই কর্মে গ্রবন্তিত হয়। এব্যাথ্যা তাহারই প্রেরণায় অবশ্থা লিখিত 

হইয়াছে। জড় দর্পণ যেমন হুর্যাভিমুখে স্থাপিত করিলে, তাহা! সেই 

আলোক-প্রতিবিষ্ব গ্রহণ করিয়া অপরের নিকট প্রকাশ করে, অথচ 

নিজে বড় গ্রহণ করিতে পারে না, সেইরূপ আমাদের মলিন বুদ্ধিতে এই 

গীতা-জ্ঞানালোৌক যেরুপ প্রতিবিশ্বিত হইয়াছে, তাহাই এই ব্যাখ্যা-রূপে 

বিবৃত হুইয়াছে। আমাদের চিত্তের মলিনতা! হেতু অনেক স্থলে সে ব্যাথা 

অবশ্ত মলিন হইয়াছে । যাহ! হউক, আমর! এই গীতা প্রকাশের “নিমিত 

মাত্র, ইহাতে যাহা কিছু গ্রাহ্, তাহার জন্য আমাদের কোন কৃতিত্ব 
নাই। তবে যাহা আমাদের চিত্তের মলিনতা৷ হেতু অগ্রাহ-_অস্পষ্ট,তাহার 
দোষ আমাদেরই । আমাদের মলিন বুদ্ধিতে বতটুকু গীতা-জ্ঞানালোক 
প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছি। এ ব্যাখ্যায় গু 

দোষ যাহাই হস্ভক, তাহার ফল শ্রীভগবানেই অর্পিত হইয়াছে, বলিয়াছি। 
আর অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। ইতি। গু তৎসৎ। 

“মুকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্। 
ব্কৃপা তমহুং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥৮ 



জম-সংশোধন । 
নানাকারণে এই পুস্তকে ছাপার তুল ঘটিয়াছে। তন্মধ্যে কতকগুণি 

নিম্নের তালিকায় প্রদশিত ও সংশোধিত হইল । পুস্তক পাঠেব পুরব্ধে 

এই ভ্রমগ্ডলি যথাস্থানে সংশোধন করিয়া লইলে ভাল হয়। 

পচা পংক্তি ভ্রম ₹শোধন 

১/%/০ ২১, ২২ সর্বউপ নিষৎ সর্ববউপ[নবৎসার 

সার ও উক্ত গাতার গীতাবও উপদ্রেশ- 
উপদ্ধেশ প্রণালী রূপ। প্রণালী উক্ত রূপ। 

৪ ৪ করিয়াছে তথান করিয়াছেন, ৬থাপি 
৫/* ২৪ ববিধ বিবিধ 

5 /৯ ১০ ভেদাতেদরূপ ভেদাভেদবাদ 

৭৩/, ১৫ 'পরষ্তৰ পরম তহ। 
“1৬/ ১০ সত্বপর সত্তার 

45৯ ১২,১৩ (110011001) বা (117060110৫1 

(1715 011001- অথব! 

51217411762) 11100191101) ) 

4755 টা সখ গন্দ্দ 

টি ১৩ অন্তর্গত অন্তর্গত। কর্মঘোগে 

: প্রবৃত্তি ও নিবৃদ্ধিধণ্থের লম হব 
(57170170১1১) হৃইয়াছে। 

২২ ১২ ত্রিজগদাত্মিকা ... ত্রিগুণান্সিক। 
২ ২ 10৮০9110101) ৮৮৪ [২০৮৬1০11০11 

টস ১ জগৎ, কারণ রি জগৎ-কারণ 
রি ৯ মহালয় কালে গহ্বরে -. প্রলয়কালে অবাক্তে 

রর ৭ (মধু)। ** ৫ (মধু)। দেহস্বভাব 

কর্মবিপাক শ্বরূপজ্ঞ জীব (বলদেষ)। 
রঃ ৩ বলদেব ... গজীব... (এ জংশবাদ যাইবে ।) 
৪২ ১৮ ২১ সত্ব! ভাব 
কি ১১ অপর প্রকতি পর। প্রকৃতি 
রে ১৩ জগৎ ব্যাপক, জীব ব্যাপ্য জ্ঞাতা ব্যাপক, জোর ব্যাপ্য 

খ কথা কথন 
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১০৩/ ৩ 

ভ্রম ংশোধন 

তোমার অহিত অহিতার্ধা তব 
অহিত-অহিতকর অহিতাথাঁ_অহিতকারী 

সংকল্প নিশ্চয় 
ংকল্প নিশ্চয় 

স্বাত্বিক সাস্বিক 
দেহরই দেহেরই 

রর পদার্থ 
হয়ে যেই 
হ'য়ে যেই 
হইয়! যে ব্যক্তি 
হয়। হয়, 

ফলে কালে 

ইহার আর ইহার অধিক আর 
পুরুষার্থ নহে। , পুরুষার্থ নাই। 
লভিলেও লতিলেই 
জ্ঞয় ॥ জয় 

পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছিন্ন 
জ্ঞাননিষ্ঠা হইতে কর্ণননিষ্ঠার কর্মমনিষ্ঠা অপেক্ষা! জ্ঞাননিষ্ঠার 
250 2০0 

হইয়াছে । হইয়াছে, 
৮1৪১-৪৪ ১৮।৪১-৪৪ 

কর্তব্য কর্ণ কর্তব্য কর্ণের 
হইতে ব্যতীত 
আমি আমার 

স্ততোরপ। স্তমোরূপা 

বর্তামছে * * বর্তীমহে..-ব্যবস্থাম্। 

স্থিতিশীল '--স্থিতিশীল 
ভাহারা কোন শ্রেণীয় তাহারা, কোন 
লোৌক, কোন্ ঝেণীর লোক কোন্ 
সাত্। গু আছে মাত্র। 



উীস্বদ্ভ্ভগ্গা দুগীভ্ডা 

প্রথম ভাগ । 





ও স্বদ-ভ্ াুবদক্সীতভা £ 
ওপাশ এপ ৯৬৬ 

প্রথম অধ্যায়। 
০০ ০ * চচিিটিগটিও ৯৬৬ ০০৮০ 

অর্জুন-বিষাদ | 

“যদৃবক্ত,-পক্কেরুহ-সম্প্রস্থতং 

নিষ্ঠামৃতং বিশ্ববিভাগ-নিষ্ম্। 
সাধ্যেতরাভ্যাং পরিনিষ্ঠিতাস্তং 

তং বাসুদেবং সতশং নতোহন্যি |”, 

ধূতরা্ই উবাচ। 

ধন্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্র সমবেত বুবুৎসবঃ। 

মামকা? পাগ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জীয় ॥ ১ 

ধৃতরাষ্ট্র-_ 
সঞ্জয়! 

ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ-সাশে মিলে, 

কি করিলা-_-আমার ও পঞবের দলে ? ১ 

(১) সঞ্য়-_ধৃতরাষ্ের সারথি । ধৃতরাস্ বুদ্ধ, অন্ধ । তিনি যুদ্ধঙ্গেত্রে 

বাইয়! যুদ্ধ দেখিতে অক্ষম । তাহার যুদ্ধ দর্শনাভিলাষ পুর্ণ করিবার জন্ট 



২ ব্রীমদভগবদগীতা। 

বেদব্যাস ধাম্মিক সঞ্জয়কে দিব্য চক্ষু দিয়াছিলেন। সঞ্জয় হস্তিনাপুরে 

ধৃতরাষ্ট্রের কাছে থাকিয়াও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ-ব্যাপার দিব্য চক্ষে দেখিতে- 

ছিলেন ও ধৃতরাষ্ট্রের নিকট তাহা যথাযথ বর্ণনা! করিতেছিলেন। এই 

যুদ্ধ'বিবরণ জানিবার জন্য ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা! করিতেছেন। 
ধর্্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে___কুরুক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্র, ধর্প্রসব-ভূমি। এই 

স্থানে কুরুরাজ তপস্তা করিয়া সিদ্ধ হন। দেবগণ এই স্থানে যজ্ঞে উপস্থিত 

থাকেন। তাহারা এই স্থানে দেব-যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন (মধু। 

জাবাল-শ্রতিতে আছে,_-“যদনু কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেববজনং সর্বেষাং 

ভূতানাং ব্রহ্মসদনম্ | শতপথ ত্রাঙ্গণে আছে,--“কুরুক্ষেত্রং বৈ 
দেবযজনম্।” কুকক্ষেত্র দেশ প্রাচীন ব্রহ্ষাবর্তের অন্তর্গত । ইহার এক্ৰকে 

সরস্বতী ও অপর দিকে দৃশদ্বতী নদী প্রবাহিত ছিল। ইহাই আর্ধাগণের 
প্রথম বসতিস্থান। বর্তমান দিল্লী-কালক রেলওয়ের কর্ণাল ও থানেশ্বর 

টেনের মধ্যবর্তী জনপদই কুরুক্ষেত্র । ইচার দৈর্ঘ্য ৩৫ ও প্রস্থ ৫1৬ ক্রোশ। 
ইহার মধ্যে এখনও ছুই শতেরও আঁধক তীর্থস্থান আছে। তন্মধ্যে থানেশ্বর 
ষ্রেদনের নিকটস্থ দ্বৈপায়ন হৃদই প্রসিদ্ধ । দ্বৈপায়ন হদ দৈর্ধো প্রস্থে প্রায় 

অদ্াক্রোশ হইবে । বঙ্কিমবাবু তাহার গীতা-ব্যাখ্যায় কুরুক্ষেত্রের এ্তিহাসিক 

বিবরণ সম্পিবেশিত করিয়াছেন। এস্কলে তাহার পুনকুল্লেখ নিশ্রয়োজন। 

কি করিলা ?-_অভিপ্রানম এই যে, স্থান-মাহাস্মো, ধর্-প্রভাবে 
তাহারা যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়াছিল কি না? (মধু ও গিরি)। ধর্্ক্ষেত্র 

বলায় এই যুদ্ধের প্রারস্তে অজ্ঞুনের বিষাদ ও যুদ্ধে বিরতি এবং শুরুষের 
এই গীতার উপদেশ সঙ্গত হুইয়াছে। 

আমার দলে--ইহা দ্বারা পাগ্বের প্রতি মমত্বের অন্তাব ও 

প্রোহিতা, আর নিজ পক্ষের প্রতি মমত্ব অভিবাক্ত হইয়াছে ( মধু)। 



প্রথম অধ্যায় । ৩ 

ৃষ্ট তু পাগুবানীকং ব্যুটং ছুর্য্যোধনস্তদা। 
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২ 

চির 
ব্যুহিত পাগুব-সেন৷ দেখি ছুষ্যোধন, 
আচার্ষয-সমীপে গিয়া কহিল! বচন ॥ ২ 

(২) পাগুব-সেনা-_ __পোগুবানী কং _ অনীকিনী অর্থে সৈম্ত-বিভাগ 
বিশেষ । সাধারণ অর্থে সৈম্ । 

অনীকিনী শব স্ত্রীলিঙ্গ, অর্থ (১) সেনা, (২) দৈগ্ত-বিভাগবিশেষ | 
আর অনীকং (অনীক ) শন্দ পুং ও ক্রীবপিঙ্গ, অর্থ সৈন্য । ইহা “সৈন্- 

(বভাগবিশেষ' অর্থে ব্যবহৃত দেখা যায় না। এখানে অনীক শন্দ বাবহৃত 
হইয়াছে) সুতরাং এস্থলে মৈন্ত অর্থ গ্রহণীয়। যথা__ 

“ধ্ব'জনী বাহিনী সেনা পৃতনাইনীকিনী চমুঃ। 

 বরখিনী বলং সৈম্যং চক্রঞ্চানী কমক্িযাম্। 
১ম শব ও এরূপ ছুই অর্থে ই বাবঙ্গত হয়) [পরবন্তী চমূর টীকা প্রষটব্য ] 
আচাধা- _ধন্থবিদ্যা-বিশারদ দ্রোণ|চার্য্য। তিনি কৌরব ও পাওবদের 

আচাধ্য ছিলেন। ছূর্য্যোধন ও অজ্জুনি উভয়কে তিনি ধন্থধিদা! শিখাইয়া- 
ছিলেন। তাই অক্জুনও তাহাকে পরে আচাধ্য বালয়া সম্বোধন 
করিয়াছেন। (১৩৩) 

পশ্টৈতাং পাগুপুক্রাণামাচাধ্য মহতীং চমূম্। 
ব্যাং দ্রপদপুজ্েণ তব শিষোণ ধীমতা ॥ ৩ 

হের, গুরে! ! পাগুবের চমু এ মহান, 
সাজায়েছে শিষ্য তব দ্রৌপদ ধীমান্ ॥ ৩ 

(৩) চমূ এ মহান্__চম্ অর্থাৎ দৈ্ভ। সাধারণতঃ সৈঞ্চের বিভাগ. 



৪ স্রীমদ-ভগবদগীতা | 

বিশেষকে চমূ বলে। এক্ষণে যেরূপ 738001107) 00805) 10151510 

প্রভৃতি সেনা-বিভাগ আছে, পূর্বেও সেইরূপ অনীকিনী, চমু প্রত্বৃতি 

সেনা-বিভাগ ছিল ! সে বিভাগ এইরূপ $-__ 

“একেভৈকরথা ত্রাশ্বা পত্তিঃ পঞ্চ পদাতয়ঃ | 

পত্যালৈস্ত্রিগুণৈঃ সব্বৈঃ ক্রমাদাখ্যা যথোত্তরম্ ॥ 

সেনামুখং গুল্মগশৌ বাহিনী পৃতন! চমুঃ। 
অনীকিনী দশানীকিন্তক্ষৌহিণ্যথসম্পদি ॥” ইত্যমরঃ॥ 

ইহার অর্থ নিয়ে বিবুত হইল £-- 

নাম ভর্তি-সংখ্যা রথ-সংখ্যা অশ্ব-সংখ্যা পনাতিক-সংখ্যা মোউ। 

পত্তি ১ ১ ৩ ৫ ১৪ 

সেনামুখ রঃ ৩ ৯ ১৫ ৩৪ 

গুলু ৯ ৯ ২৭ ৪৫ নিও 

গণ ৭ ২৭ ৮১ ১৫ ২৭ 

বাহিনী ৮১ ৮১ ২৪৩ ৪০৫ ৮১, 

পৃতনা ২৪৩ ২৪৩ ৭২৯ ১২১৫ ২৪৩, 

চমু ৭২৯ ৭২৭ ২১৮৭ ৩৬৪৫ ৭২৭, 

অনীকিনী ২১৮৭ ২১৮৭ ৬৫৬১ ১০৯৩৫ ২১৯৭৭ 

অক্ষৌহিণী ২১৮৭০ ২১৮৭০ ৩৫৬১০ ১৯৯৩৫০ ২১৮৭০, 

কুরুক্ষেত্রে কৌরবের পক্ষে ১১ অক্ষৌহিণী, আর পাগুবের পক্ষে 

৭ অক্ষৌহিণী সৈন্ত ছিল। প্রায় সকলেই মুদ্ধে নিহত হইয়াছিল। 

সাজায়েছে-_যুদ্ধকালে ও অভিনিধ্যাণকালে সেনাপতি যে বিশেষ 

বিশেষ প্রণালীতে সেনা বিন্ধন্ত করেন, তাহাকে বৃহ বলে; 

বৃ সাধারণতঃ ছয় প্রকার। যথ',_-মকর, শ্রেন, সুচি, শকট' 

বন্ধ ও সর্বতোভদ্র। পাগুবেরা কুরুক্ষেত্র বঙ্জব্যহ সাজাইয়াছিলেন 

(মধু)। 



প্রথম অধ্যায় । ৫ 

বীমান্ শিষা__টীকাকারগণ বলেন, বাঙ্গচ্ছলে দূর্যোধন এপ 
বণ্নয়াছিলেন, দ্রপদপুল ধৃষ্টছ্যয় শিষ্য হইয়। গুরুবধার্ধে এইরূপ উদ্ভোগ 

করিতেছিলেন এই জন্য, (মধু । ভ্রোণবধ জন্য ড্রুপদরাজ যজ্তকুণ্ড 
হইতে বৃষ্টদ্াক্নকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন এইজন্য, (বলদেব )। ধীমান্ 

অর্থ সেনাব্াহ বিস্াসাদি-বুদ্ধিযুক্ত,। (হন )। 

অত্র শুর মহেষাঁন। ভীগাড্জুনসম1 যুধি। 

বুযুধানে! বিরাটন্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪ 

পুন্টকেতুশ্চেকি তান? কাশিরাজশ্চ বীর্ধযবান্। 

পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যম্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫ 
যুধামন্যুণ্চ বিক্রান্ত উভ্তমৌজাশ্চ বীধ্যবান্। 
সৌভদ্রো! দ্রৌপদেয়াশ্ সর্ব্ব এব মহারথা: ॥ ৬ 
অন্ম।কন্তু বিশৰ্টা যে তান নিবোধ দ্বিজোভম | 
নায়কা মম সৈন্যন্য সংন্হর্থং তান্ ব্রবামি তে ॥ ৭ 

ভবান্ ভীক্মণ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিষ্ীয়ঃ | 
অশ্বশাম। বিকর্ণ্চ সৌমদভিস্তথেব চ ॥ ৮ 
অন্যে চ বহবঃ শুরা মদর্থে ত্যক্তজাবিতাঃ। 

নান।শস্ত্র প্রহরণাঃ স্নে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯ 

হোঁথ। বীর মহাধন্ব! রণে ভীমাভুন-_ 

মহারথ বিরাট, ক্রুপদ, যুযুধান, ৪ 
বীর কাশীরাজ, ধূষ্টকেতু, চেকিতান, 

পুরুজিত, কুন্তিভোজ, শৈব্য নরোত্তম, ৫ 



৬ শ্রীমদ্-ভগবদগীতা । 

বীর উত্তমৌজা, যুধামন্যু বলবান্, 

সৌভদ্র, ভ্রৌপদীন্বত-_মহারথগণ। ৬ 
আমাদের (ও) বিশিষ্ট যে সেনাপতিগণ 

্তাতার্থ তোমায় কহি, শুন দ্বিজোত্তম--৭ 
তুমি, ভীত্ম, কর্ণ, কৃপ- সর্ববজয়যুত, 

অশ্বত্থামা, বিকণ ও সোমদত্ব-নুত, ৮ 

জয়দ্রথ,_আরও শুর অস্ত্রধারী কত, 

রণে পটু-মোর তরে প্রাণ দিতে রত। ৯ 
(৪-_৯) যুযুধান-__সাত্যকি । ধৃষ্টকেতু-_চেদীরাজ | পুরুজিৎ 

ও কুস্তিভোজ-_পুরুজিতের ভ্রাতা! কুস্তিভোজ বন্থদেব-কন্তা কুস্তী- 
দেবীকে দত্তককন্তা গ্রহণ করিয়াছিলেন।' সৌভদ্র-_অভিমন্থা। 
তৌপদীস্থৃত-__দ্রৌপদীর পাঁচ পুক্র ; যথা, প্রতিবিন্ধ্য, শ্রুতসোম, শ্রত- 

কীর্তি, শতানীক ও শ্রুতসেন। 
মহারথ-_মহারথ অতিরথ অদ্দরথ প্রভৃতির লক্ষণ এই £__ 

“একে দশসহআণি যোধয়েদ্ যস্ত্ব ধন্বিনাম্। 
শস্ত্শান্ত্প্রবীণশ্চ মহারথ ইতি স্মৃতঃ ॥৮” 
অমিতান্ যোধয়েদ্ যস্ত সংপ্রোক্তোহতিরথস্ত সঃ। 
রথী চৈকেন যো যোদ্ধা তন্ন,যনোহদ্ধিরথঃ স্মৃতঃ 

বিকর্ণ__ছূর্য্যোধনের কনিষ্ঠ জাতা । সোমদত্ু-স্বত-_তুরিশ্রব । 

অপধ্যাপ্তং তদস্মীকং বলং ভীক্মাভিরক্ষিতম্ | 

পর্ধ্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥ ১০ 

অপর্য্যাপ্ত বল মম ভীত্ম-স্থরক্ষিত, 

পর্যাপ্ত এদের বল ভীমের রক্ষিত ॥ ১০. 



অথম অধ্যায় । ৭ 

(১০) অপর্য্যাপ্ত ও পর্য্যাপ্ত-_-০১) অপর্যাপ্ত _যুদ্ধ করিতে 
অসমর্থ; পর্যাপ্ত যুদ্ধ করিতে সমর্থ, (স্বামী ও রামানুজ )। ভীম্ষমের 

উভয়পক্ষপাতিত্ব হেতু আমাদিগের বল পাওবসৈস্তের প্রতি অসমর্থ, 
আর ভীমের একপক্ষপাতিত্ব হেতু, পাগ্বদিগের বল, আমাদিগের সৈম্তের 
প্রতি সমর্থ (হন্ু)। (২) অথবা--অপর্ষ্যাপ্ত_ অপরিমিত ও 

অপরিগণিত 7; পধ্যাপ্ত- পরিমিত--( গিরি, মধু ও বলদেব )। অথবা 
অপর্যযাপ্ত--17079 0721 €1)091, পর্যাপ্ত 58110101701 এই হই 

বিপরীত অর্থ মধ্যে শেষ অর্থ অধিক সঙ্গত। প্রথম টাকাকারগণ বুঝাইতে 
চাহেন যে, পাওবদলের মধ্যে ভীমাক্ুনসম অনেক যোদ্ধা মহারথ ও 

তাহাদের মহাচমু ব্যুহবদ্ধ দেখিয়া, ছূর্য্যোধন কিছু ভগ্মমনাঃ হইয়াছিলেন ও 

সেই জন্য ভীম্ম তাহার হর্মোৎপাঁদন জন্য পরে শঙখ্খধ্বনি করেন । স্থতরাং 
তিনি তাহার ৈনাগণকে আপাততঃ যুদ্ধ করিতে অদমর্থ ও পাওবসেনাকে 
যুদ্ধ করিতে সমর্থ মনে করিতে পারেন। অন্ত টীকাকারগণ বলেন 

যে, ছুর্ধোধন পাগুবদের সাত অক্ষৌহিনী সেনা অপেক্ষা তাহার একাদশ 
অক্ষৌহিণী সেনা! অনেক অধিক এবং তাহা ভীম অপেক্ষা অধিক 

রণনিপুণ ভীন্ম কর্তুক রক্ষিত দেখিয়া, তখন বিশেষ আশস্ত হইয়াছিলেন। 

অযনেষু চ সর্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ | 
ভীক্মমেবাভিরক্ষন্ত্ব ভবন্তঃ সর্ব এন ছি ॥ ১১ 

সকল অয়নে থাকি যথাভাগ মত, 

ভীত্মকে করুন রক্ষা হয়ে সম্মিলিত ॥ ১১ 

(১১) অয়ন-_-মর্য্যাদাক্রমে অগ্রপশ্চাৎ অবস্থিতির স্থান, (গিরি 

ও মধু); ব্যহপথ (স্বামী ও বলদেব)7 ব্যহ-প্রবেশ-মার্গ ( হন )। 



৮ জীমদ-ভগবদগীতা | 

ভীত্বকে রক্ষা-__ভীম্ম প্রধান সেনাপতি বলিয়া ব্যহমধ্যস্থলে থাকিবেন 
ও অন্য সেনাপতিগণ তাহাকে পার্খ হইতে রক্ষা করিবেন--তবে সকলে 

রক্ষিত হইবে। বুদ্ধকালে প্রধান সেনাপতিকে বিনাশ করিবার জন্ত 

প্রধানতঃ বিপক্ষগণ চেষ্টা করিত (মধু )। 

ত্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ | 

সিংহনাদং বিনগ্যোচ্চৈঃ শঙ্গং দখো। প্রতাপবান্ ॥১২ 
ততঃ শঙ্গাশ্চ ভেব্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ | 

সহসৈবাভ্যহন্যতন্ত স শব্স্তমুলোইভব€ ॥ ১৩ 
নি ৫ ০৩৯ ৮াস্সিসপ্পিপর 

কুরুবৃদ্ধ পিতামহ উল্লািতে তীরে, 

প্রতাপেতে শখ্খধবনি সিংহনাদ করে ॥ ১২ 

গোমুখ পণবানক শঙ্খ ভেরী তবে, 

বাজিল সহসা-_নাদি তুমুল আরাবে ॥ ১৩ 

(১২) করে- মুখে ছুর্সোধনকে কোন উত্তর ন!' দিয়া, যুদ্ধারস্ত- 

সুচক শঙ্খধবনি করিলেন । | 

(১৩) পণব-_মাদল। আনক-_-পটহ। গোমুখ-_শূঙ্গ প্রন্ততি 
বা্ঘযন্ত্র। তবে-_সেনাপতি ভীম্মকে প্রবৃত্ত দেখিয়া ( বলদেব )। 

ততঃ শ্বেতৈ হঁষ়ৈ যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ । 
মাধবঃ পাগুবশ্চৈব দিব্য শঙ্খৌ প্রদখ্াতৃঃ ॥ ১৪ 

তবে শ্বেত অশ্বযুত মহারথোপরে, 

মাধব অঞঙ্ভুন দিব্য শহ্খধবনি করে ॥ ১৪ 



প্রথম অধ্যায় । ৯ 

(১৪) মহারথ-_অজ্জুনের এই রথ অগ্জিদত্, ভ্রিলোক-বিজয়ী 
ও মহাপ্রভাবযুক্ত ( বলদেব )। 

দিব্য শঙ্খধ্বনি করে--এখনকার ১৪৫৩) তুরীর মত পূর্বে যুদ্ধে 
পঙ্খ বাবহৃত হইত। সেনাপতিগণ শঙ্খধ্বনি দ্বারা যুদ্ধে আদেশ ঘোষণা 
করিতেন। 

দিব্য - অসাধারণ, অলৌকিক । 
মিলান 

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদভং ধনগয়ঃ | 

পৌণগুং দঝ্যৌ মহাশগ্বং ভীমকম্মা বকোদরঃ ॥১৫ 
অনন্তবিজয়ং রাজ! কুন্তীপুজে। যুধিঠিরঃ । 
নকুল? সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬ 

ক'শ্যশ্চ পরমেধানঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ। 

ধন্টদ্যুন্সে। বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিত? ॥ ১৭ 
দ্রূপদো দ্রৌপদেরাণ্চ সর্বশঃ পুথিবীপতে । 
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্ পৃথক্ পৃথকৃ ॥১৮ 

কৃষ্ণ পাঞ্চজন্য, দেবদ-_-ধনপিয়, 

ভীমকণ্মা ভীম--পৌণ্ু, মহাশহঙ্খ লয় ॥ ১৫ 

অনন্ত-বিজ্য় শখ যুধিষ্ঠির ঘোষে ; 
সহদেব-_মণিপুস্পে, নকুল_ শ্থঘোষে ॥ ১৬ 

ধৃষ্টছ্যুন্ন, কাশীরাজ-_-পরম ধানুকী, 
বিরাট, শিখপ্টী রথী, অজিত সাত্যকি, ১৭ 
জ্ুপদ, প্রৌপদীপুক্র, স্থভদ্রানন্দন, 

সবে ঘোষে নিজ নিজ শঙ্খ, হে রাজন্ ! ১৮ 



১৪ শ্রীমদ-ভগবদগীতা। | 

(১৫) পাঞ্চজন্য-_শ্রাকষ্ণ প্রভাসকূলে গুরু সন্দীপনির পুত্রকে রক্ষ 
করিবার জন্য পঞ্চজন-নামক সমুদ্রবাসী দৈত্যকে বধ করিয়া তাহার 
অস্থি হইতে এই শঙ্ঘ প্রস্তত ক্রান। 

স ঘোষে। ধার্তরাস্্রীণাং হদয়ানি ব্যদারয়ৎ। 

নতশ্চ পৃথিবীঞ্চেব তুমুল্োব্যনুনাদয়ন্ ॥ ১৯ 
অথ ব্যবস্থিতান দৃষ্টা। ধার্তরাষ্রান কপিধ্বজঃ | 
প্রবৃতে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুগ্যম্য পাগুবঃ | 

হৃধীকেশং তদ। বাক্যমিদমাঁহ মহীপতে ॥ ২০ 
স্স্পসপস্ত বরি) বত ৬ ৮ম 

কীপাইয়া নভঃ পৃ্থী তুমুল শবদে, 
বাজিল সে ধ্বনি গিয়া কৌরবের হাদে ॥ ১৯ 
তবে পার্থ কপিধবজ-_শরক্ষেপ তরে 
ধনু তুলি-_-রণোগ্ভত কৌরবেরে হেরে, ২০ 
হৃষীকেশে হে রাজন্! কহে এই মত,__ 

(২০) কপিধ্বজ-_হন্ুমান অজ্ভুনের রথের ধ্বজে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 

এইজন্ত অত্ঞুন কপিধবজ। অথবা ত্রাহার ধ্বজায় সাধারণ বানরের মূ 
অঙ্কিত ছিল। 

অজ্ঞুন উবাচ। 

সেনয়োরুভযোর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেহচ্যুত ॥২১ 
যাবদেতানণরীক্ষেহহং যোদ্ধ,কাগানবস্থিতান্ | 
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যধুশ্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥২২ 
যোত্স্যমানানবেক্ষেহহং য এতেহ্ত্র স্মাগতা2। 
ধার্তরাষ্রস্ত ছুর্বব,দ্ধেঘুদ্ধে-প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥২৩ 

সপাপখিরভিি পাস 



প্রথম অধ্যায়। ১১ 

অজ্জুন-__ 

উভ সেন! মাঝে রথ রাখ হে অদ্্যুত ! ২১ 

যাবত ন! হেরি আমি যুদ্ধকামিগণে | 

কে যুঝিবে মম সনে উপস্থিত রণে ২২ 

দেখি যারা রণ-আশে এসেছে এখানে-__ 

ছুয্যোধন দুর্বোধের প্রিয়কারী রণে ॥ ২৩ 

(২১) অচ্যুত-_ বাহার চুতি বাঁ বিকার নাই । রণক্ষেত্র 

অবিচলিত থাক] সারথির প্রধান গুণ, (মধু)। 

(২২) হেরি- নিরীক্ষণ পূর্বক পরাক্ষা করি (হমু)। নিদ্ধারণ করি। 

কে যুঝিবে__অঙ্ুনের সমকক্ষ কেহ যোদ্ধা ছিল না বলিয়া, এই কথার 

কিছু ব্যঙ্গ বা কৌতুকের ভাব আছে, (মধু)। এ ভাবার্থ সথসঙ্গত 
বলিয়৷ বোধ হয় না । 

সঞ্জয় উবাচ। 

এবমুক্ত। হৃধীকেশে গুড়াকেশেন ভারত । 

সেনযোরুভযোমধ্যে স্থাপয়িত্বা রখোভমম্ ॥ ২৪ 

ভীক্ষব্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেবষাঞ্চ মহাক্ষিতাঘ্। 
উবাচ পার্থ পশ্ঠৈতান্ সমবেতান্ কুব্ধনিতি ॥২৫ 

সপ ওর কীট পাশ 

নিদ্রাজয়ী অর্জুনের ুনি এ বচন, 

হৃষধীকেশ স্থাপি রথ সেনা-সন্ধিস্থান__-২৪ 
যেথা ভীম্ম দ্রোণ আদি ভূপতি সকল, 
কহিলেন-_“হ্ের পার্থ অই কুরুদল ॥* ২৫ 



১২ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 

(২৪ ) হৃষীকেশ-_( হৃধীক) বিষয়েক্ত্িয়ের (ঈশ) নিয়া, 
ইন্দি়-প্রবর্তক ও অন্তধ্যামী, (মধু) । 

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৃনথ পিতামহান্। 
আচাধ্যান্আতুলান্ ভ্রাতৃন্ পুক্রান্ পৌন্ররান্ সখীংস্তথা। 
শ্বগুরান্ স্থুদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥ ২৬ 

পা র্ি। শী 7 াসস্প 

দেখে পার্থ তথা সেই উন্ত-সেনা-দলে 
পিতৃব্য ও পিতামহ আচার্য্য মাতুলে, 
পুর পৌল্র ভাই বন্ধু শ্বশুর সকলে ॥ ২৬ 

( ২৬) পিতৃব্য-_মূলে আছে পিহৃগণ, অর্থাৎ পিতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ - 
হু'রশ্রনাঃ প্রঙ্ততি। পিতামহ-_ভীম্ম, সোমদন্ত প্রভৃতি । আচার্য্য. 
দ্রোণ, কপ গ্রভৃতি । মাতুল-_শল্য, শকুনি প্রহততি। ভ্রাতা-_দূর্যোধন 
ইত্যাদি। পুক্র-_ পুলস্থানীয়, লক্ষণ ইন্যাদি। পৌজ্র___লক্ষণের পুর 
ইত্যাদি । বন্ধু-_অশ্বথামা, জন্নদ্রথ ইত্যাদি, (বলদেব )। 

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ববান্ বঞ্ধ নবস্থিতান্। - 
কৃপয়। পরয়াবিক্টো বিষীদনিদমব্রবীৎ ॥ ২৭ 

পক এাহ/ক ৩৯ ভাসি 

সেই সব বন্ধুগণে হেরি অবস্থিত, 
কহিল অজ্ভুন--বড় ছুঃখ-কৃপান্থিত,-২৭ 

(২৭) বন্ধুগণে_যাহারা পরস্পরকে স্গেহপাশে বন্ধ করে, 
তাহারা, বান্ধব, ( হমন্ু)। 

বড় হুঃখ-কৃপাম্বিত-_বিশেষরূপে অবসন্ন বা গ্লানিধুক্ত হইয়া 
এবং অতিশয় করুণাযুক্ত হইয়া, (হস্থ )। 



প্রথম অধ্যায় । ১৩ 

অজ্ঞুন উবাচ। 

দৃক্টেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুধুৎসুন্ সমবস্থিতান্ | 

সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরি শুষ্যতি ॥ ২৮ 

অজ্ঞুন__ 

হেরি রণ-আশে স্থিত এ স্বজনগণ-_ 

অবসন্ন দেহ মম- বিশুক্ষ বদন,--২৮ 

(২৮) অবসন্ন__বিশীর্ণ, শিথিল, অবসাদঘক্ত, (হন্ু)। 

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্শ্চ জায়তে। 
গাণ্ডীবং অংসতে'হস্তাৎ ত্বক চেব পরিদহাতে ॥ ২৯ 

ন চ শক্রোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ। 
নিমিভত।নি চ পশ্য।(মি বিপরাতাণি কেশব ॥ ৩০ 

সপ পাপপীকপি রতি ৩৯ পাস 

কাপে অঙ্গ মম, কুষ্-__হয় রোমাধিঃত-- 

জ্বলে দেহ-হাত হ'তে গাঞ্ডীৰ স্মালিত, ২৯ 

ভ্রান্ত মম মন, স্থির রহিতে ন! পারি, 

লক্ষণ সকল কৃন?ঃ ! বিপরীত হেরি ॥ ৩০ ৮ 

(৩০) ভ্রান্ত মম মন- কর্তবাকর্তব্য-বোধনাধন অস্তঃকরণ__ 

মন। সেই মন ভ্রমধুক্ত হইয়াছে_মর্থাং কর্তব্য অবধারণে অসমর্থ 

তইয়াছে ) এজন্য স্থির থাকিতে অক্ষম, €হন্থ)। বিপরীত লক্ষণ-__ 
ধথ! বামনেত্র স্পন্দন, (গিরি); শক্নি প্রভৃতি দশন, (শ্বামী); 

অশ্ববাতীত রথের আপনাআপনি গতি, ইত্যাদি, (বলদেব)। 



১৪ প্রীমদ-ভগবদগীতা । 

ন চ শ্রেযোহনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে | 
ন কাঙ্জে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখাঁনি চ ॥ ৩১ 

8৯১ 

বধিয়া স্বজনে রণে নাহি লাভ হেরি ; 

জয়, রাজান্থখ, কৃষ্ণ ! নাহি ইচ্ছ! করি ॥ ৩১ 

নাহি লাভ হেরি_-যদ্ধে লোকহত্যা করিলে লাভ নাই--তবে 

মরিলে স্বর্গলাভ হয়, একথা শাস্ত্রে আছে; যথা-_ 

“দ্বাবিমৌ পুকষৌ লোকে হৃুর্ধযমণ্ডুলভেদিনৌ । 
পরিব্রাড়, যোগদুক্তশ্চ রণে চাভিমুখো হতঃ ॥ 

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং €ভাগৈজীবিতেন বা। 
ঘেষামর্থে কাঙজ্কফিতং নে রাজ্যং ভোগা? স্ুখানি চ ॥৩২ 

ত ইমেহবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত1 ধনানি চ। 

আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুজ্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥ ৩৩ 
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌন্রাঃ শ্যালাঃ সন্বদ্ধিনস্তথ । 

এতান্ ন হন্তমিচ্ছামি ত্রতোহপি মধুসূদন ॥৩৪ 

অপি ব্রেলোক্যরাজ্যন্ত হেহোঃ কিংনু মহীরুতে | 

নিহত্য ধার্তরাষ্্রান্ নঃ কা' প্রীতিঃ স্তাজ্জনার্দন ॥৩৫ 

কেন রাজ্য ভোগ, কৃষ্ণ ! কেন বা জীবন-__ 

চাহি রাজ্য ভোগ সখ, যাদের কারণ, ৩২ 

অই তারা রণে স্থিত-_ত্যজি ধন প্রাণ-_ 

আচার্য্য পিতৃব্য পিতামহ পুজগণ, ৩৩ 



প্রথম অধ্যায়। ১৫ 

মাতুল শ্বশুর পৌন্র সম্বন্ধী শ্টালক। 
বধিলেও ইচ্ছা নাহি হইতে ঘাতক-_-৩৪ 

ত্রিলোকের (ও) রাজ্য তরে,.--ধরা কোন্ ছার ? 

কি গ্রীতি লভিব, বধি ধার্তরা্টে আর । ৩৫ 

পাপমেবাশ্রযেদম্মান হত্বৈতানাততাধিনঃ | 
তন্মান্নার্থ! বয়ং হন্থুং ধার্তরাদ্ত্ান্ স্ববান্ধবান। 
স্বজনং হি কথং হত্বা ভখিনঃ স্যাম মাধব ॥ ৩৬ 

পাপাশ্রয় হবে বধি আততায়িগণ, 

বন্ধু সহ কুরুগণে কি কাজ নিধন । 

কেমনে হইব স্তুখী বধিয়া স্বজন ! ৩৬ 

(৩৬) আততায়ী-__ম্মতিতে আছে 

“অগ্রিদো গরদশ্চৈব শস্বপাণিধনাপহঃ | 

ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে আততার়িনঃ ॥” 

অর্থাৎ “যে অগ্রিদ্ধারা গৃছ দাহ করে,যে বিষ পান করায়, যে বিনাশ! 

গঙ্গা ধারণ করে, যে ধনাপহরণ করে, যে ভূমি অপহরণ করে এবং যে রী 
ইরণ করে, সেই আততারী।”” এই সকল উপায়েই হুর্যোধন পাগুবদের 
নর্যাতন ও বিনাশ চেষ্টা করিয়াছিল। অর্থশাস্ত্রমতে আততানি-বধে পাপ 

শা খাকিলেও ধর্দশান্মতে আছে, (মধু )। কেননা অর্থশাস্ত্রে আছে__ 

“আততায়িনমায়ান্তং হন্যাঙ্গেবাবিচারয়ন্। 

নাততায়িবধে দোষে হস্তর্ভবতি কশ্চন 1” 

আর ধর্খশান্ত্রে আছে,_"ন হিংন্তাৎ 1*- ধর্শশান্থে ও অর্থশাস্্ে 
বিরোধ হইলে, ধর্শান্্রই অনুসরণীয় । যাজ্ঞবক্য বলিয়াছেন-_ 



১৬ শ্রীমদূ-ভগবদগীতা । 

“স্মৃতির্বিরোধে স্থায়স্ত বলবান্ ব্যবহারতঃ | 
অর্থশাস্ত্রাত্, বলবৎ ধর্মশান্ত্রমিতি স্থিতিঃ ॥ 

অথবা আততায়ি-বধে পাপ ন! থাকিলেও স্বজন-বধ বা গুরুজন-বধন্ 

পাপ আছে (গিরি) । ধর্দশাস্থান্ুসারে আততায়িবধও অন্যায়, তাহাতে অধন্ু 

হয়। তাহা উভয়লোকেই অকল্যাণের হেতু । তাহা যে কেবল পারলৌকিক 

স্থখলাতের অন্তর'য় এমন নহে, ইহলোকেও তাহা ছুংখহেতু, (হনু)। 

যছ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোৌভোপহতচেতসঃ। 

কুলক্ষযকুতং দৌষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥৩৭ 

কথং ন ভ্ৰেয়মন্মীভিঃ পাপাদস্মামিবত্তিতৃম্ | 
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যৃন্তির্জনার্দন ॥ ৩৮ 

জী 

লোভ-হত-চিন্ত এরা, যদি নাহি হেরে 

কুলক্ষয়ে দোষ, পাপ মিত্রবধ তরে ; ৩৭ 

কিপ্ত কুলক্ষয়ে দোষ জেনে, মোরা কেন, 

নিবৃত্ত না হব, কৃষ্ণ! পাপ হ'তে হেন ? ৩৮ 

(৩৭ ) লোভ-হত-চিত্ত__পরদ্রব্যাদিতে অভিলাষ লোভ। ইহ 

মানুষের উভয়লৌক-নই্টকারী। এরূপ পোভের দ্বার! উপহতচিন্ত 

কর্তব্যাবর্তব্য বিবেক-বিজ্ঞান-বিরহিত, (হন )। 

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধম্মাঃ সনাতনাঃ। 

ধর্মে নক্টে কুলং কৃৎস্মধশ্মোহভিভবত্যুত ॥ ৩৯ 

কুলক্ষয়ে ন্ট কুলধর্ম্ম সনাতন, 

ধর্ম-নাশে কুল হয় অধন্মে পুরণ । ৩৯ 



প্রথম অধ্যায় । ১৭ 

(৩৯) কুলক্ষয়ে--গো্রপুরুষগণের বিনাশে,( হন্ছ)। সনাতন--. 
পরম্পরাপ্রাপ্ত, চিরস্তন। কুল- অবশিষ্ট কুল। কুলধন্ম-_-কুলোচিত 
ধর্ম (মধু)। | 

অধণ্ন্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রছ্ষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ। 

্ত্ীষু ছুষ্টান্ত্র বাঞ্চেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪০ 

অধন্মেতে কুলস্ত্রীরা ব্যতিচারী হবে-_- 

নারী দুষ্ট! হলে কুলে সঙ্কর জন্মিবে ॥ ৪* 

(৪০) সঙ্কর জন্মিবে- পুরুষেরা যুদ্ধে হত হইলে, স্ত্রীলোকে 

কুলধশ্্ন পালনে অক্ষম বলিয়া কুলধর্ম্নের লোপ হইবে এবং স্ত্রীলোকে বাধ। 
হইয়া অসবর্ণ বিবাহ করিবে, অথবা বাভিচারিণী হইবে ও সে কারণ 
বরণসঙ্কর জম্মিবে। কোন বর্ণের বর্ণান্তর সহ মিশ্রণই--সঙ্কর ( মধু)। 

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলদ্দানাং কুলস্ত চ। 
পতন্তি পিতরোহোষাং লুগ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৪১ 

সঙ্কর নরকহেতু-_কুলে কুলদ্গের 

জলপিগুলোপে পিতা পতিত তাদের ॥ ৪১ 
(৪১) কুলে কুলদ্দের-_এই কুলঘাতিগণের এবং তাহাদেগ 

কুলের (হন্থ)। পিতা পতিত-_ইহা যে কেবল সেই কুলঘাতিজনগণের 
এবং তাহাদের কুলে যাহার! বর্তমান, তাহাদেরই নরকের কারণ হয়, 
এন নহে? ইহা! তাহাদের স্বব্গস্থ পিতাদেরও নরকের কারণ। কেন না, 
ইলেধ সকলের বিনাশে তাছাদের জলপিগু-লোপ হইবে (হনু)। 
জলপিগুলোপ-__পুত্রগণ যুদ্ধে হত হইলে, জলপিণ-লোপ হইবে। 



১৮ শ্রীমদ্-ভগবদগীতা। 

দৌষৈরেতৈঃ কুলদ্বানাং বর্ণসন্করকারকৈঃ | 
উৎসাদ্যন্তে জাতিধম্মাঃ কুলধন্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥৪২ 

২ 5০১ 

সঙ্করের স্যষ্টিদোষে কুলত্বের তবে, 

চির জাতি-কুল-ধন্ৰ উচ্ছেদ হইবে ॥ ৪২ 

(৪২) কুলধন্ম__আশ্রম-ধন্ম, চিরন্তন অগ্রিহোত্রাদি ক্রিয়াকলাপ । 

জাতিধশ্্ম --বরণধন্শ। (মধু) কুলধর্্ম -কুলবিশেষের বিশেষ ধন্ধ। 

প্রত্যেক কলের কতকগুলি বিশেষ ধর্ম থাকে । সেই বিশেষ ধর্ম থাকা, 

এক কুল হইতে অন্ত কুলের পার্থক্য । কুল অর্থে বংশ ৪ বলা বায় হন্ু)। 

এই বিশেষ বংশ-ধর্্ম বা কুলধর্ম__আদিপুরুয হইতে পরম্পরাগত । এড 

শাশ্বত বল! হইরাছে। জাতি-ধন্ম, এক অর্থে বণুধন্্দ। ক্ষাত্রয়াদি বণের 

বিশেষ ধন্ম ও কম্ম_-পরে অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । আশ্রম ধনের 

এস্থলে উল্লেখ নাই । মূলে “চ” শবের দ্বারা তাহার ইঙ্গিত আছে, (ইন)। 

৩০ ৩৮. সপ 

উতৎসন্নকুলধণ্মীণাং মনুষ্যাণাং জনার্দন। 

নরকে নিয়তং বাসে! ভবতীত্যনুশু শ্রম ॥ ৬৩ 

শুনিয়াছি জন।্দন ! কুল-ধন্ম নাশে 

নরগণ নিত্যকাল নরকে নিবসে ॥৪৩ 

(৪৩) শুনিয়াছি__ব্যাস্মৃদির মুখে শুনিয়াছি (হু, ম্বামী)। 

জনার্দন-_দেব-বিপক্ষভৃত অস্থরাদি জনের অন্দিনকারী অর্থাং 

পীড়নকারী । অথব! অধিকারী পুরুষের! যাহার নিকট অভ্যুদয়াদি গ্রার্থনা 

করেন, তিনিই জনার্দন, (হম্থ)। 



প্রথম অধ্যায়। ১৯ 

নরকে নিবসে-_ শ্রুতিতে আছে__ 
“প্রায়শ্চিত্তমকুর্বাণাঃ পাপেঘ ভরত নরাঃ। 

অপশ্চাত্তাপিনঃ পাপাৎ নিরয়ান্ যাস্তি দারুণান্॥” 

অহোবত মহ পাপং কর্ত,ং ব্যবপিতা বয়মৃ। 
বদ্রাজ্যন্নখলোভেন হস্তং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥ 8৪ 
নদ্রি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়? | 
ধাত্তরাষ্ট্রী রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবে ॥ ৪৫ 

সস ১৯৬১ এ (7৯ সস 

হায়! মোরা মহাপ।প উদ্ভত করিতে, 

রাজ্যন্বখ-লোভে ব্যস্ত স্বজন বধিতে ॥ 8৪ 

যদি বধে মোরে-তস্মহীন নিরুদ্ভম 

সশন্ ধান্রাট্রেরা,_-সেও ভাল মম ॥ ৪৫ 
(5?) সেও ভাল-_পাপের অন্রৎপন্তি হেতু অঠাশু ভিতকর 

(তন্ু)। 

স্য় উবাচ । 

এবমুক্টার্ভ্ুন সংখ্যে রধোপস্থ উপাবিশ€ু | 

বিস্জ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্রমানসঃ ॥ ৪৬ 
১৩ 

পপ্রযু-- 

এত বলি ধনুঃশর ত্যজি রণাঙ্গণে, 
বসে পার্থ রথক্রোড়ে শোকমগ্ন মনে ॥ ৪৬ 

মহাভারতের উদ্ঘোগ পর্বের অন্তর্গত ভগবদ্শীতা পর্ববাধায়। 
হম্মধো এই অধ্যায় হইতে ভগবদ্গীতার আরম্ত। এই অধ্যায়ের নাষ 



২ শ্রীমদৃ-ভগবদগীতা। 

“জর্জুন-বিষাদ” | কাহারও মতে এই অধ্যায়ের নাম “সৈল্ত-দর্শন'। 
কুরক্ষেত্র-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে অঙ্জুন উভয় পক্ষের সৈম্ত-দর্শন 
করিয়া এবং যুদ্ধে আত্মীয়-্বজন-বধ আপরিহার্য্য জানিয়া বিষাদিত ও 

শোকযুক্ত হইয়াছিলেন এবং বন্ধু-বধ দ্বার! অধর্ন্ম সঞ্চয় অপেক্ষা! মরণও মঙ্গল; 
ইহ! নিশ্চয় করিয়া, যুদ্ধ করিবার সন্কর ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাহাকে 

শোক-মোহ দুর করিয়া ধর্মযুদ্ে প্রবৃত্ত করাইবার জন্ত, এই গীতার উপ. 

দেশ। পণ্ডিত নীলক মজুমদার তাহার গীতা-রহস্তে বলিয়াছেন বে. 
কর্তব্য-বিমুখকে কর্তৃব্য-পরায়ণ করিবার জন্যই গীতার অবতারণা । সাধাব*- 

ভাৰে ইহাতে প্রাণিগণের শোক মোহ প্রভৃতি যে সংসারের বীজভূত দোষ, 

তাহারই উদ্ভবের কারণ যে আবদ্কা, তাহা প্রদণিত হইয়াছে । আরও 

শৌোক-মোছের উদয়ে বিবেক-জ্ঞান অভিভূত হয়। এই শোক ও মোঃ 

হেতু অর্জুন ক্ষত্রিয়ধ্্ বিসর্জন দিতে উদ্াত। এই শোক ও মোহ হে; 

প্রাণিমান্রই স্বধন্মন ত্যাগ করিয়া, প্রতিষিদ্ধ-সেবাপর হয়) অথব! তাহাদ্রে 

স্বধন্মে প্রবৃত্তি ফলাভিসন্ধানমূলক ও অহঙ্কারপূর্বক হইয়া! থাকে | ইহাতে 

ধন্মন ও অধম উভয়ই সঞ্চিত হয়, তাহার ফলে সুখছঃখ ভোগ হয়। ইহ 

ংসার। আত্মজ্ঞান হারা সেই শোক ও মোহের নিবারণ হয়, (শঞর)। 

গীতা-উপদেশের অবতারণা-জন্য এই অধ্যায়ের সুচনা । পণ্ডিত নীলক! 

মজুমদার মহাশয় কাব্যাংশে ইহার শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইয়াছেন | দেশ ক" 

পাত্রের এরূপ আশ্চর্য্য সংস্থান আর কোথাও নাই। তাহা এস্থলে বিবৃত 

করিবার প্রয়োজন নাই। 

গীতা-মাহাস্ব্যে আছে-__- 

তন্মাদধ্যায়মাদ্যংত্যঃ পঠেদ্ যঃ সংশ্মরেৎ তথ! । 

অভ্যাসাদস্য ন ভবেৎ ভবাস্তোধিঃ সুহ্ত্তরঃ ॥ 



দ্বিতীয় অধ্যায়। 
প্রস্থ চটি হ্রটিট৫১৮৬১০০০-৯০০০৮ 

সাংখ্য যোগ। 

“দ্বিতীয়ে শোকসন্তপুমর্জুনং ্রন্মবিস্ত়] | 

প্রাতিবোধ্য হরিশ্চক্রে স্থিত-প্রজ্ঞন্ত লক্ষণম্ । 

শোকপঙ্কং নিমগ্রং যঃ সাংখ্যযোগোপদেশতঃ। 

উজ্জহারার্ছনং ভক্তং স কৃষ্ণ, শরণং মম ॥+, 

স্পটে সপ 

সঞ্জয় উবাচ-_ 

তং তথ। ক্কপয়াবিষ্টম শ্রপূর্ণাকুলেক্ষণম্ । 

বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচি মধুসূদনঃ ॥ ১ 

সঞ্জয়. 
এইরূপ কৃপাবিষ্ট আকুল-নয়ন 

অশ্রপূর্ণ বিষাদিত অজ্জুনে তখন, 

কহিলেন এই কথ! শ্রীমধুসুদন,_-১ 
(১) কৃপাৰিষ্ট-__ইহা আমার--এইক্প ব্যামোহ-বিশিষ্ট ক্লে 

বিশেষকে পা! বলা যায় ) তাহা দ্বার! স্বাভাবিক তাৰে ব্যাপ্ব ( মধু )। 

মধুসুদন-_-শরপাপন্ন ব্রঙ্গার প্রার্থনার কলারন্তে ব্রজ্জাকে বধোভত 

থ্টিবিরোধী তামসপ্রক্ৃতি মধুইমন্থুরের সংহর্তা। ছুই-নিগ্রহকারী। 
শরপাগতের শক্রনাশকারী । 



২২ শ্রীমদ্-ভগবদগীতা । 

প্রীভগবান্ুবাচ-_ 

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতমূ। 
অনাধ্যজুষ্টমন্বর্গ্যমকীঞ্ডিকরমজ্জুন ॥ ২ 

শ্রীভগবান্__ 

অজ্ভুন! কি হেতু এই বিষম সময়ে, 

কীত্তিলোগী ন্বর্গলোগী অনার্ধ্যসেবিত 

হেন মলিনতা চিতে উপজিল তৰ?২ 

(২) শ্রীভগবান্-_-িনি এশ্বধ্যাদি ভগ বা! সম্পদ্যুক্ত_ তিনি 
ভগবান্। শাস্ত্রে আছে,__ 

এশ্বমযস্ত সমগ্রস্ত বীধ্যস্ত যশসঃ শ্রিয়ঃ | 

জ্ঞানৰৈরাগ্যয়োশ্চাপি যগ্তরাং ভগ ইতি স্ৃতঃ ॥ 

অথব! ভগ- ব! জগতের উৎপত্তি কারণ যোনি বা অ্রিজগদাস্সিক। ম% 

ৰাহাতে আছে, তিনিই শ্রীভগবান্। এই যোনি মহদ্রহ্ধ (গীতা ১৪৩) 

এই রূপ ভগ ধাহার আছে-_সেই মহাভাগ্যবান্ই ভগবান্। ন্ভগবানে; 

লক্ষণ এই £-_ ্ 

উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্ব ভূতানামাগতিং গতিম্। 

বেত্তি বিস্তামবিস্তাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি। 

গীতায় সর্বত্র শ্রীরুষ্ণকে শ্রীভগবান্ বলা হইয়াছে। তিনি যড়েঙ্্ 
যুক্ত পরমেশ্বর । শ্্রীরুঞ্ণ এই গীতা উপদেশকালে আম্মযোগ যুক্ত হই 

পরমাত্বার সহিত একীভূত হইয়া,প্লরমেশ্বরের সহিত অভিন্নভাবে স্থিত হই 

এই উপদেশ দিয়াছেন। এজন্ত গীতাশাস্ত্র ঈশ্বরের উক্তি । ইহা শ্রুতির স্; 

প্রামাণা-_ শ্রেষ্ঠ £৮০1৩?০7। মহাভারতে এই ভগবদগীতাকে উপনিষদ 

বল! হইয়াছে। ইহা! সর্োপনিষদ্ সার। গীতার উপদেশ ভভগবান্উক্ত। 



দ্বিতীয় অধ্যায় । ২৩ 

বিষম সময়ে-_বুদ্ধ সময়ে, সঙ্কটে (ন্বামী, বলদেব ) সভয় স্থানে 

(গিরি, মধু )। 

কীন্তিলোপী, স্বর্গলোপী-_-এই কথা, এই অধ্যায়ের ৩১ হুইতে 
৩৭ শ্লোকে বুঝান হইয়াছে। 

অনার্্যসেবিত-_সাংখা ও কর্মমযোগীর অনুপযুক্ত । চিত্তশুদ্ধি জন্ত 
যে স্বধন্ম আচরণ করে, যে মোক্ষাভিলাধী-_-সেই আর্য, (ৰলদেব )। 

আর্ম্যের অনুপযুক্ত । এস্থলে আর্য অর্থে শ্রেঠ, পুজনীয়। শ্রেষ্ঠব্যক্তিগণ 

যে আচরণ করেন, তাহার বিপরীত আচরণ --অনার্ধযসেবিত । শিষ্ঠগহিত 

ুদ্ধে পরান্দুখতা৷ ( মধু, গিরি )। | 

মলিনতা--(মূলে আছে কশাল) শ্বধরন্্র-বৈমুখ্য (স্বামী )। মোহ 

কলুষ (হনু)। 
ও 

ক্লৈব্যং মাম্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে 
কষুদ্রং হৃদয়দৌর্ববল্যং ত্যক্তেভিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ৩ 

হ'য়োন। কাতর আর; এ দীনতা কভু 

সাজে কি তোমারে পার্থ ? উঠ পরম্প, 

হাদয়-দৌর্নবল্য ক্ষুদ্র করি পরিত্যাগ ॥৩ 
(৩) দীনতা-__ (মুলে আছে ক্লেব্যং ) ক্লীবতা বা অধৈর্য ( গিবি, 

ষধু)। ভীরুত1 (ৰলদেব )। কাতরতা (হু) 

অজ্জন উবাচ। 

কথং ভীক্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন । 

ইয়ুভিঃ প্রতিযোতস্তামি পুজার্হাবরিসূদন ॥ ৪ 
৫৬০৫ 



২৪ শ্ীমদ-ভগবদগীতা । 

অঞ্ছুন__ 

কেমনে পারিব আমি হে মধুসূদন । 
প্রতিরণ করিবারে অস্ত্র নিঃক্ষে পিয়া, 
পৃজ্য ভীত্ম দ্রোণ প্রতি হে অরিসূদন ! ৪ 

(৪) কেমনে পারিব___ষে গুরুজনের সহিত বাফ্যযুদ্ধ বা লীলা- 
ছলে যুদ্ধও অকর্তব্য, তাহাদের বধার্থ বৃদ্ধ করিতে পারিব ন!। (মধু)। 

প্রতিরণ করিবারে (প্রতিযোতন্তামি )--ভীম্ম ও দ্রোশাচার্যেতর 
প্রতি বা সহ রণ করিতে (শ্বানী)। তাহারা আমার প্রতি ভন্ত্র নিক্ষেখ 
করিলে, তাহার প্রতিবিধান জন্য তাহাদের প্রতি অস্থ নিক্ষেপ পূর্র্বক যুদ্ধ 
করিতে ( মধু. )। 

গুরূুনহত্বা হি মহানুভাবান, 
শ্রেয়ো ভোক্ত, ভৈক্ষ্যমগীহ লোকে । 

হত্বার্থকামাংস্ত গুরূনিহৈব 
ভুঞ্ীয় ভোগান্ রুধির-প্রদিগ্ধান্ ॥ ৫ 

না বধি মহাত্মা গুরুগণ 

শ্রেয়; হেথা ভিক্ষান্ন-ভোজন ;-_ 

গুরু বধি ভুঞ্জিব হেথায় 
রুধিরাক্ত অর্থ কাম হায় ! ৫ 

(৫) ভিক্ষার --এস্থলে অর্জুন স্বধর্শ যৃদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া তিক্ষারপ 
পরধর্ম বা বতিধর্্ম গ্রহণের অভিলাষ করিয়াছেন, _শঙ্করাচার্যয-প্রসুখ 

ব্যাখ্যাফারগণ এই অর্থ করেন। কিন্ত বখন ইতিপূর্বে বনবাসী হৃতসর্বনথ 



দ্বিতীয় অধ্যায়। ২৫ 

পাগুবদের ভিক্ষাই একক্ন্প উপন্দীবিকা ছিপ--তখন এস্থলে সহজ অর্থ 

করিলেও চলে । 

রুধিরাক্ত-_( রুধির-প্রদিপ্ধান্ )--প্রকষ্টক্ূপে রুধিরলিপ্ত। ইহ- 

কালে যে অর্থকাম ভোগ করিতে হইবে, তাহ! গুরুগণের রুধির-লিগ 

বলিয়! সর্বদা মনে অনুভূত হইবে, আর পরকালে নরকে সেই রুধিরলিপ্ত 

অন্ন আহার করিতে হইবে, (হন )। 

ন চৈতদৃবিদ্মঃ কতরম্বোগরীযো 

যদ্বা জযেম যদি বা নে! জয়েয়ুত । 

যানেৰ হত্বা নজিজীবিষামঃ 

তেহবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাস্ট্রীঃ ॥ ৬ 

যদি জিনি--কিম্বা হই জিত, 

কিবা শ্রেয়: না বুঝি নিশ্চিত ; 

ৰধি যারে না চাহি বাঁচিতে 

সে ধার্তরাষ্ট্রের! সম্মুখেতে । ৬ 
(৬) কিব! শ্রেয়; - -মূলানুযায়ী অর্থ--কিব! গুরুতর) যুদ্ধ কর 

বা ভিক্ষা করা, ইহার মধ্যে আমার কি শ্রেরঃ ( মধু ও গিরি)? সাধারণতঃ 
কি কর্তব্য (শ্বারী)। গুরুগণকে হনন বা অহনন--এ ছুয়ের কোনটিতে, 
অথবা ইহাদিগকে জয় করিলে, ব ইহার্দিগের দ্বারা পরাজিত হইলে-__কিনে 
অধিক লাভ হইবে। কেন না স্বঞ্জন-বধ হেতু আমাদিগের জয়ও পরাজননহাত্র 
(চহ)। অঙ্ছুন যুদ্ধ না করিয়া পরাজিত হইলে, গুরু ও আম্মীর়-বধঙনিত 
পাপ ও শোকবুক্ত হইবেন না, এ গন্ত তাহাই শ্রেক্ঃ মনে করিতেছেন। 



২৬ জ্রীমদ-ভগবদ্গীত|। 

কার্পণ্যদোষোপহত্বভাৰঃ 

পুচ্ছামি ত্বাং ধর্্মসংমূঢচেতাঃ | 

যচ্ছে যঃ স্তামিশ্চিতং ব্রুহি তম্মে 

শিষ্যন্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপনমূ ॥ ৭ 
টিনার 

কৃপণতা-দোষে মুগ্ধমতি 

ধর্মে মুঢ়-_জিত্ভাসি সম্প্রতি, 

শ্রেয়; যাহ। শিখাও এখন 

শিষা আমি লইনু শরণ ॥ ৭ 

কৃপণত! দোষ-_দীনতা! বা বিপন্ন-ভাবাপন্ন * মহদ্বা ব্যদনং প্রাপ্ত 

দীনঃ ক্লপণ উচ্যতে* ( বাচম্পত্যম্)। যে আপনার অন্পস্থন্ন ক্ষতিও সহ 

করিতে পারে না, সেই কূপণ (গিরি )। ইহাদের বধসাধন করিয়া কিরূপে 

বাচিব, আত্মজ্ঞানাভাবে এই মমতা-লক্ষণই দোষ ( মধু )। কৃপণতা এবং 

দোষ__অর্থাৎ ইহাদের বধ সাধন করিমা। কিরূপে বাচিব, এই কৃপণতা এবং 

কুলক্ষয় জন্য দোষ দশন (স্বামী, হন্থু) শ্রুতিতে আছে “যোহবা এতদ- 

ক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাম্মাল্লোকাৎ প্রেতি স কৃপণঃ1% 

ধর্মম__অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের কার্ধা যুদ্ধ না ভিক্ষা, ইহার কোন্টা অর্জুনের 

ধন্দসঙ্গত : শ্বারী )) ধন্ম_যে ধারণ করে, অর্থাৎ পরমাত্ম!_তদ্বিষয়ে 

বিবেকহীন (গিরি); হিংসা প্রধান ক্ষত্রিয়-ধর্ম ও অহিংসারূপ ফতিধর্্। 

ইহাদের মধ্যে কি শ্রেয়ঃ, তাহা অক্জুন বুঝিতে পারেন নাই । বিবেক 

বিজ্ঞানের অভাবে অজ্জুনের চিত্ত,মোহযুক্ত হইয়াছে। 

শিষ্য-_-শাসনাহহ হেমু)। ভিজ্ঞান্থ শিষ্য প্রণিপাত, পরি প্রশ্ন ও দেব 

দ্বারা গুরুর নিকট উপস্থিত হইলে,গুরু কৃপাযুক্ত হইয়া শিষাকে তত্বোপদে 

প্রধান করেন । এ স্থলে অঙ্ঞুনের উপদেশ লাভের আগ্রহ দেখান হইয়াছে! 
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ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুগ্যাৎ 
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিক্ড্রিয়াণাম্। 

অবাপ্য ভূমাবপপত্বমদ্ধং 
রাজ্যং স্থরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥ ৮ 

সাপটি 8 সম 

কিন্তু-_ন! বুঝি কেমনে হব পার 
যেই শোকে দহিছে অস্তর--.. 

নিক্ছণক রাজ্য পাই যদি 
কিম্বা হই অমরার পতি ॥ ৮ 

(৮) না বুঝি-ক্ষত্রিয়ের ধর্ম যুদ্ধ, অতএব যুদ্ধই কর্তব্য-_ 

তগবান্ এই উপদেশ দিবেন, ইহা আশঙ্কা করিয়াই অক্ুন এরূপ বলিতে- 

ছেন €হুনু)। ঘুদ্ধে জয় পরাজয় অনিশ্চিত। জয় নিশ্চিত হইলেও তাহার 

ফলে ভূমিতে অসপত্ব রাজ্য লাভ হইবে। কিন্ত তাহাতে আস্তীয়-স্বজন- 

বধজনিত শোক দূর হইবেনা। এজন্য সংশয়। অঙ্ঞুন ভগবানকে 

উপদেষ্টা স্বীকার করিয্বাও সংশয়যুক্ত হইতেছেন। ইহাতে উপদেষ্টা 

প্রতি শ্রদ্ধাহীনত! বুঝাইতেছে ন1, ( মধু )। 
দহিছে অন্তর-_( উচ্ছোষণমন্দিয়াণাং )--ষে শোক ইন্দ্রিযুগণকে 

শোষণ করে--এরূপ শোক, (হনু)। 

অমরার পতি-__ইন্জরত্ব অথবা ব্রহ্গত্ব (গিরি )। ছিরণ্যগর্ভত্ব পর্যন্ত 

খশ্বধ্, (মধু )। যুদ্ধে মৃত্যু হইলে স্বর্গ_এমন কি ইন্দত্ব পর্ধান্ত লাভ 
হইতে পারে। শাস্ত্রে আছে-_ 

“স্বাবিমৌ পুরুযৌ লোকে হৃর্যম গুল-ভেদিনৌ । 

পরিব্রাড়যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখে! হতঃ ॥ 



৮” শ্ীমদ-ভগবদগীতা । 

সঞ্জয় উবাচ-_ 

এবমুক্ত। ন্ববীকেশং গুড়াকেশঃ পরস্তপঃ। 
ন যোতস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত] তৃষ্ণীং ৰভূব হু ৫৯ 

সঞ্চয়__ 
নিদ্রাজয়ী পার্থ তবে কহি এই কথ 

হৃধীকেশে, রছে মৌন-_ওহে পরন্তপ ! 

“যুদ্ধ করিব না” ইহা কহি গোবিন্দেরে ॥ ৯ 
(৯) মৌন রহে--( তৃষ্কীং বভৃব )-_তৃষ্ণীস্তাব অবলম্বন করিলেন 

পরম্তপ-_-ইহা ধৃতরাষ্টের প্রতি সম্বোধন । 

তমুবাচ হুষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত । 

সেনযোরুভযোর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং ৰচঃ ॥ ১০ 

উভয় সেনার মাঝে তবে হে রাজন্ ! 

বিষাদিত অঞ্ঞুনেরে যেন হাসি মুখে 

কহিলেন হৃধীকেশ এরূপ বচন ॥ ১০ 

(১০) বিষাদিত-_এই বিষাদের বিশেষ দৃষ্টান্ত দ্বারা এই গ্রন্থ 
প্রাণিগণের শোক-মোহ-বহুল সংসার অবিদ্যামূলক-_ইহা! প্রদশিত হই- 
স্াছে, (শঙ্কর ও হু )। 

যেন হাসি মুখে-_ন্রান্ত অর্জনের কথায় ঈষৎ লজ্জিত হইয়া ৪ 
ব্যঙ্গচ্ছলে হাসিয়া (মধু ও বলদেব)। প্রসন্নমুখে ( গিরি, হচ্ছ )। শেষ 

অর্থই অধিক সঙ্গত। 
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শ্রীভগবান্ উবাচ। 

অশোচ্যানম্বশোচস্ত্বং প্রজ্বাবাদাংশ্চ ভাষসে। 

গতাসূনগতাসুংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১ 
স্পাশস্টির্টিক তা 

শ্রীভগবান - 

অশোচ্য যে-_-তার তরে করিতেছ শোক, 

কহিছ বিজ্ঞের কথা ; কিন্তু পণ্ডিতের! 

মৃত কি জীবিত তরে নাহি করে শোক । ১১ 

(১১) অশোচ্য যে-_-ভীম্ব দ্রোণাদি। তাহারা নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, 

সুক্ুম্বভাব আত্ম! । স্থতরাং তাহারা মরণের অধীন নহেন। তাহাদের 

ভাবী মৃত্যু সম্ভাবনায় শো করাও কর্তব্য নহে, (হনু)। যাহার! 
শোকের বিষয়ীভূত নহেন। 

বিচ্ছ্ের কথা-_নিজে বড় বিজ্ঞ এইন্ধপ অভিমান করিয়া! কথা । 

রামানুজ অর্থ করেন, দেহায্মস্বভাববিমুগ্ধ প্রজ্ঞা-বিক্ষিপু বাক্য। মূলে 
আছ প্রজ্ঞাবাদান্। মধুশ্ুদন বলেন) “ প্রজ্ঞ। অবাদান্” বা ভানীর 

আবে'গ্য বাক্য । পরমার্থ-জ্ঞান-নিষিত্ত বচন (হন্ু )। 

শোক--স্থল অথবা শৃক্ম দেছের বিনাপ জন্য শোক, (বলদেব)। 

ই কিছু দৃরার্থ। পণ্ডিতের অর্থাৎ পরমার্থবাদীরা শোক করেন না। 

এমি প্রক্কত প্রজ্ঞাহীন এ জন্ত শোক করিতেছ) ইহাই সঙ্গত অর্থ। 
পণ্ড! ..আম্মবিষয়িণী বুদ্ধি (শঙ্কর )। 

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের এই একাদশ শ্লোক হইতেই প্রকৃত ধর্খ- 

স্ব আরম্ত হইয়াছে। স্বয়ং শ্রীরৃষঃ অঞ্জুনকে এই ধর্দভত্ব বুঝাইতেছেন। 

কেন? কুরুক্ষেত্রে কৌরব ও পাগুবগণ লসৈন্ে উপস্থিত হইয়া মৃদ্ধ আর্ত 
করিবেন, এমন সময় আয্মীয়গণের সহিত যুদ্ধ করিতে হবে দেখিয়া 



৩০ শ্রীমদভগবদগীতা 

অজ্জুন শোকাভিভূত হইলেন, বলিলেন যুদ্ধ করিব না। শ্ত্রীরু 
অঞ্জুনকে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত করাইতেছেন, যদ্ধ যে তখন নিতাস্ত কর্তৃবা, 
তাহা অজ্জুনকে বুঝাইতেছেন'। যাহারা মহাভারতের কথা জানেন, 
তাহাদের বলিতে হইবে না যে, যুদ্ধ যাহাতে না হয়, তাহার জন্ত শরীক 
প্রথমে সর্বাপেক্ষা অধিক চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং ছূর্যেযাধনের 
নিকট গিয়া! পঞ্চ পাঁওবের জন্ত পাচ খানি মাত্র গ্রাম চাহিয়াছিলেন। 
দুর্যোধন কিছুতেই সম্মত হন নাই। কিছু হইল না, শেষে যুদ্ধ অনিবার্য 
হইল। হয় পাওবদের যুদ্ধ করিয়া অন্যায়বপে হৃত নিজ রাজ্যের পুনরুদ্ধার 
করিতে হইবে) নতুবা চিরকাল অরণ্যচারী হইয়া ভিক্ষা দ্বার জীবিকা 
নির্বাহ করিতে হইবে । আবার মুদ্ধ করিয়া কৌরবের পাপপ্রবুত্তির দমন 
না করিলে, তাহাদের পাপাচারের প্রশ্রয় দেওরা হইবে। স্ৃতরাং বুদ্ধ 
করিয়া জীবহত্যা করা ক্লেশকর হইলেও পাওবের পক্ষে এ ন্যায় যুদ্ধ নিতান্ত 
কর্তব্য হইয়াছিল। এই জন্য এ যুন্ধ যে ধর্মমকার্ষ্য, শ্রীরুষ্ণ তাহাই অঞ্জুনকে 
বুঝাইয়াছেন। মহাভারতে যতগুলি আদর্শ চিত্র অস্কিত হইয়াছে, তন্মধো 

শ্রীকৃষ্ণ ও ভীম ব্যতীত অজ্ঞুনই সর্ধশ্রেষ্ঠ। সেই অজ্ঞুনকে যুদ্ধের কর্তব্যতা 
বুঝাইবার জন্য সমস্ত ধশ্মতত্বের অবতারণা করিতে হইয়াছিল। 

সে বিষয়ের আর আলোচনার প্রয়োজন নাই। তবে এস্থলে আরঃ 

একটা কথা বলা আবগ্তক। করুণা ও দয়! প্রভৃতি কোমল বৃত্রি-যুক্ত 

লোকে 'যুদ্ধ' নামে ভয় পায়, ধর্মযুদ্ধ যে সম্ভব তাহা বুঝে না। ধর্মদ্ধ 

যে নিতান্ত কর্তব্য, তাহা বুঝা প্রয়োজন । জগতে জীবন-সংগ্রাম 
(১052916 (01 6%15661706) এবং যে যুক্ততম তাহার রক্ষা (১৪:৮1%৪] 

০1 0) 650) নিয়ম অপরিহার্য । বিবর্তন নিয়মান্ুসারে জীবের 

উন্নতির জন্য উপযুক্ত ( (16665 ) হইতে হুইলে, আমাদের ধর্মৃতির 

স্কৃ্তি ও অধন্মবৃত্তির দমন করিতে হয়, জ্ঞান প্রভৃতি মানুষের শ্রেষ্ঠ বৃ 

বা ধর্ম গুলির স্ফত্তি ও উন্নতি করিতে হয়। যাহা লোকের এই ধর্মবৃত্তির 
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্ুত্তির পথে বাধা দেয়, তাহার বিনাশ করিতে হয় । মনুষ্য-জগতের ক্রমো- 

রঙ জন্যও উপধুক্ত মানব-সম্প্রদায়ের রক্ষা ও অনুপযুক্ত মানবসমাজের 

ল্লোপ অবস্স্তাবী। যে মানব-সমাজ অধিক ধাম্মিক ও কম্মঠ, জ্ঞানে 

কর্মেও মার্ষিত বৃত্তি বিকাশে যে সমাজ যঠ অধিক অগ্রসর, সে সমাজ 

তত রক্ষার উপযুক্ত । নেই উন্নত সমাজেই ধ্মরক্ষার জন্য ও সখাপ্জবিশেষে 

উপঘুক্ ধর্ম-বিকল্পের জন্য সকল উন্নত নানবের চেষ্টা করা কর্তব্য। 

অধশ্ম বিনাশ জন্ট যুদ্ধও যণ্দ কর্তব্য হয়, তবে তাহা ত্যাগ করিতে নাই। দেই 

"রূপ দ্বণ্য কাধ্য করিতে গিয়াও কিরূপে মানুষে নিফামভাণে কর্তব্য সাধন 

করিতে পারে, গীতায় তাহা দেখান হইয়াছে । কম্ম ও ধন্মকে যে এক 

তরে গ্রথিত করিতে পারা যায়, আর কোথায় ও তাহা এরূপে বুঝান নাই। 

অজ্ঞনের "বুদ্ধ করিব না” বলিবার কারণ তিনটি । প্রথমতঃ, যুদ্ধ করিলে, 

স্বজনগণকে ও অন্ত লোককে বধ করিতে হইবে,লোকহত্য। বা 

লোককে কষ্ট দেওয়া অন্তায় । দ্বিতীয় ত:, তাহাতে অজ্জুনের নিজের চির- 

জীবন মনে ক্লেশ থাকিবে ও কৃতপাপের জন্য পরকালে নরক-ভোগ 

হইবে। তৃতীয়তঃ যুদ্ধে জোকহত্যা করিপে, সমাজের ও কুলের ক্ষাত 

হইবে। ভগবানকে এই তিনটি প্রশ্নেরই উত্তর দিতে হইয়াছিল। প্রথমতঃ 

কাহাকেও বধ করিলে, তাহার নিজের কোন ক্ষতি নাই। ইহা বুঝিতে 

হইলেই আত্মতত্ব অর্থাৎ জীবাম্মার অমরতা ও জন্মান্তরবাদ বুঝিতে হয়, 

এবং শরীরের সহিত আত্মার সম্বন্ধ ঝুঁঝতে হর। এই (স্থল) ঠারীরটা 

অসৎ আর শাস্মা (বা জীবাতআ্মা) সৎ। জরাজীর্ণ শরীরটার ধ্বংস হইলে, 

অন্ত নৃতন শরীর লাভ করায় দেহীয্র লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই। শরীর-নাশ 

হইবার সম্ভাবনায় আপাততঃ কষ্ট মনে হয়। তাহা ক্ষণস্থায়ী, উহ! আত্মাকে 

রঞ্জিত করিতে পারে না, ইহা! বুবিতে হয়। ইহা বুঝাই, তই এই অধ্যায়ের 

১২শ হইতে ৩*শ প্লোকের অবতারণ!। 
দ্বিতীয়তঃ অজ্জুন নিজের পাপাশ্রয়ের কথা বলিয়াছেন, জীবহিংসাজনিত 



২ শ্রীমদ-ভগবদগীতা | 

রেশ বা “অন্থস্গ্য ও অর্ব্ণীত্তিকর মোহে” অভিভূত হুইয়াছেন। এইজন্ 

প্রীকষ্চকে বুধাইতে হইয়াছে যে, ধর্মযুদ্ধে পাঁপ নাই। অর্জুনের স্বধর্মই যুদ্ধ 

(৩১শ হইতে ৩৭শ শ্লোক)। ধর্মযুদ্ধে পাপ ও নরকের পরিবর্তে স্বর্গলাভই 

শান্তর ও যুক্তিসঙ্গত এবং ক্ষত্রিয়-ধর্মী বা রাজদিক গ্রক্কৃতিযুক্ত, সখহঃখ 

লাভালাভ গণনায় ব্যস্ত অর্জন যুদ্ধ'জয় করিলে, রাজ্য ও কীত্তি লাভ করিয়া 

নী হইবেন, আজীবন ছুঃখিত থাকিবেন না। , 

তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ দেখাইয়াছেন যে, এ লাভালাভ পাপপুণ্য গণনা 

করিয়া কর্ম কর! বা ধর্মম-কর্দ্দম হইতে বিরত হওয়া কর্তব্য নহে। কর্তবা 

কর্ম নিফাম হইয়া করিতে হয়। বুদ্ধিকে কর্্মযোগে সমাহিত করিয়া, আসক্তি 

ও ফলাকাক্ষা ত্যাগ করিয়া, নিন্দন্দ হইয়! কর্তব্য বোধে কর্ণ করিতে হয়। 

(এই সকল কথা ৩৮শ হইতে £৫৩শ গ্লোকে বুঝান আছে )। তাহার গর 

বুদ্ধি এইরূপে সমাহিত হইলে কি অবস্থা হয়, এবং কিরূপ কর্ম্ম করা যায়, 

তাহা ৫৫শ হইতে ৭২শ শ্লোকে বুঝাইয় দ্বিতীয় অধ্যায় শেষ করা হইয়াছে 

অর্জুনের 'যুদ্ধ করিব না” বলিবার যে তৃতীয় কারণ উপরে উল্লিখিত 

হইয়াছে, এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাহার কোন উত্তর দেওয়া হয় নাই। 

সমস্ত গীতার মধ্যে তাহার কোন স্পষ্ট উত্তর নাই। তবে তাহার কতকটা 

মাতা আছে । লোক-রক্ষার ভার ভগবানের | মানুষ কেবণ লোক হিতার্ধ 

কর্তব্য কর্ম করিবে, কর্মের গৌণফল দেখিয়! কর্তবাবুদ্ধিকে সংশরযুক্ত 

করিবে না। ইহা এই প্রশ্নের এক উত্তর। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট উত্তর 

নহে। যুদ্ধে লোকক্ষয় অনিবার্য এবং লোকক্ষয় হেতু কুল ওজাতি' 

বিশেষের অবনতি৪ অনিবাধ্য। তথাপি যুদ্ধের প্রয়োজন আছে। 

সংসারে সকল কর্শেরই মিশ্র ফুল। সকল কর্মেরই সুফল ও 'কুফণ 

উভয় ফলই আছে। যুদ্ধেরও সুফল ও কুফল.উভয়ই আছে। যেখানে 

দ্ধ ধর্ধযদ্ব_-যাহাতে কুফল অপেক্ষা সুফলের অধিক সস্ভাধনা, সৈথনে. 

যুদ্ধ কর্তব্য। কালরপে শ্বয়ং ভগবান্ই লোকক্ষযকারী। যুদ্ধ, ঈহাধিরী, 
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ভূমিকম্প দৈবছব্বিপাকাদি নানাপ্রকারে লোক ক্ষয় হয়। এই লোঁক- 
ক্ষয় ভগবানের কর্্ম। কখন বা মানুষ তাহাতে নিমিত্তমাত্র। এই 

কুরক্ষেত্র-যুদ্ধে লোকক্ষয় ভগবানেরই অভিপ্রেত ; অজ্জুন তাহার নিমিত্- 

মাত্র। শীতায় পরে উক্ত হইয়াছে-_ 

“কালোহম্মি লোকক্ষরকৎ গ্রবৃদ্ধো,*.... 

ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব। 

নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্।” ১১। ৩২, ৩৩। 

তগবানের কি অভি প্রায় তাহা মানববুদ্ধির অগোঁচর। তাহার উপদেশ 

হয়না। এ অন্ত গীতায় তাহার নির্দেশ নাই। সে গুঢ়তত্ব ভগবান 

অর্জুনের নিকট ব্যক্ত করেন নাই। তবে ভগ্রবান বলিয়াছেন, ধর্রক্ষার্থ 
ও অধশ্ম-দমনার্থ তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ দ্বার! 

ধর্ম-সংস্থাপন ও অধর্-দমন 'অবশ্ঠ তাহ!র অভিপ্রেত ছিল। তথন ক্ষত্রিয়- 

গণের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল--ক্ষত্রিয় রাজারা অধন্মাচারী হইয়াছিল । 

অতএব ধর্মসংস্থাপনার্থ সেই ক্ষত্রিয় রাজ-শক্তির বিলোপ প্রয়োজন হুইয়া- 

ছিল। ক্ষত্রিয় চক্্রবংশের ধ্বংসে ও পরে যছুবংশের বিনাশে ক্ষত্রিয়শত্তি- 
(10112 0০৩.) নাশের সহিত অধর্মম-দমন হইস়াছিল। 

. আর এই সময়ে ব্যাস এবং তাহার শিষ্যগণ ব্দে-বিভাগ ও পুরাণ- 

দর্শনাদি শাস্ত্রের প্রচার দ্বারা যে ধর্সংস্থাপন করিয়াছিলেন, সে আশ্চর্য্য! 

ধর্মপ্রচার-ব্যাপারের তুলনা নাই। আর কোন যুগে, কোন* কালে, 
কোন দেশে, সেরূপ ধর্মসংস্থাপনের ব্যাপার সংঘটিত হয় নাই। কিন্তু 
এ সকলের মুল এই গীতা। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যে ধর্মের উপদেশ দেন, 
তগবান্ ব্যাস ও তাহার শিষ্যগণ তাহারই অন্থলরণ করিয়া, ধর্ম-স্থাপন: 
করিয়াছিলেন । 

যাহ। হউক, কুরুক্ষেব্র-্যুদ্ধে ও যছবংশ-ধ্বংসে ভারতে যে ক্ষত্রিয়-শক্তির্ 

লোপ হইয়াছিল, তাহা ভারতে আর বিকাশ হুইতে পায় নাই। বুঝি 
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ক্ষত্রিয়'শক্তিকে অভিভূত করিয়া, কেবল ধর্ম দ্বারা “মহাভারত”-রাজ্য 
ংস্থাপনই ভগবানের অভিপ্রেত ছিল। মানুষের কি সাধ্য যে ভগবানের 

খুঢ় অভিপ্রায়,__তাহার কল্পন!'বুঝতে পারে ! 

সে বিষয়ের আর আলোচনার প্রয়োজন নাই । যাহাহউক এলে আর 

একটি কথার উল্লেখ প্রয়োজন । 'গীতা” ও গগ্ডার আরম্ভ একই 

প্রকারের। হুধ্যোধন প্রভৃতি, যাহারা পাঁওবদের নিতাস্ত আততামী, 
তাহাদের জন্যও অজ্ঞুনের মমতা হইতেছিল, যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্তি 

হইতেছিল ন1। সমগ্র ধর্ম-তত্বের সার মন্্ন বুঝাইয়া, তবে শ্রীকৃষ্ণ 
অজ্জুনের মোহ দূর করিলেন। ইহাই গীতার আরম্ভ। চণ্ডীতে আছে 

যে স্থরথ রাজার অন্ুচরগণ বিশ্বাসঘাতক হইয়া তাহার রাজ্য লইল, 

স্থরথকে বনবাসী করিল। আর সমাধি-নামক বৈশ্ের সংগৃহীত অর্থ 

তদীয় স্ত্রী পুত্র আত্মসাৎ করিল, তাহাকে বনে তাড়াইয়! দিল। তথাপি 
উহার্দের সেই অনুচর ও স্ত্রী পুত্র জন্ত মমতা রহিয়! গেল। যে প্রকৃতির 

গুণ বা শক্তি অথবা মায়! হইতে এই মমতা প্রভৃতি আসক্তি জন্মে, তাহার 

তত্ব বুঝাইয়াই মেধস খধি স্গরথ ও সমাধিকে মোহ হইতে 'নবৃত 

করিতে পারিয়াছিলেন। এই মমত্ব বা অহঙ্কারই ধর্ম্মের অন্তরায় এবং 

এই ছুইখানি অপূর্ব ধর্মগ্রস্থেই সেই তত্ব প্রধানতঃ বুঝান আছে। তাই 

বলিতেছিলাম, গীতার ও চণ্ডীর উপক্রমণিকায় অত্যন্ত সাদৃশ্ আছে। . 

আরও একটি কথা বুঝিতে হুইৰে। হূর্য্যোধনার্দির স্তায় যাহারা 

ঘোর আততায়ী, তাহাদের উপর ক্রোধ হওয়াই সাধারণ লোকের শ্বভাব। 

চিত্তের সেই স্বাভাবিক বৃত্তির দমন করিয়া, দয়] প্রভৃতি ধর্মের বীজতৃত 

সাত্বিক-সহান্ভূতিবশে মর্জজ,ন কিংকর্তৃব্যবিমূঢ় হইলেও তাঁহার ইস্জিয় ও মন 

যে বশীভূত, তিনি যে “ দৈব-সম্পদযুক্ত” তাহার পরিচয় দিয়াছেন। গুতরাং 

তিনি ধর্দের গুঢ় তত্ব ধারণা করিবার অধিকারী ছিলেন। অনেক 

টাকাকারগণ যে তাহাকে নিস্নাধিকারী বলিয়াছেন, তাহা! সঙ্গত নহে। 
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ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ। 
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বেব বয়মতঃপরমূ্ ॥ ১২ 

আমি কিম্বা তুমি আর এই নৃপগণ, 
না ছিলাম- নহে তাহা, কিন্বা সবে আর, 
অতঃপর না রহিব--তা নহে কখন ॥ ১২ 

(১২) আমি কিন্বা তুমি--এই শ্লোকের অর্থ এই যে, কোন 
সময়েই আমি ছিলাম না-_তাহা নহে, অর্থাৎ সর্বদাই ছিলাম । সেইরূপ 

তুমি বা এই সব নরপতিগণ পূর্বে ছিলেন না, তাহা নহে। দেইরূপ 
মৃত্যুর পরে আমরা থাকিব না-_-বিনষ্ট হুইয়া যাইব-_তাহাও নহে। অর্থাৎ 
জন্মে (দেহগ্রহণে ) আত্মরি জন্ম হয় না, এবং মৃত্যুতে (দেহের 
বিয়োগে ) আত্মার মৃত্যু হয় না। আত্মন্বরূপ সর্ববদেহীই ত্রিকালে নিত্য । 
এ স্থলে আমি, তুমি ও এই নৃপতিগণ-_এই বহুবচন দেহভেদ-অভিপ্রায়ে 

উক্ত, আত্মভেদ-অভিপ্রায়ে উক্ত হয় নাই (শঙ্কর)। হনুমান তাহার পৈশাচ 
ভাষ্যে বলিয়াছেন, যে অতীত কালে আমাদের সকলের দেহের উৎপত্তি- 
বিনাশে আমাদের উৎপত্তি-বিনাশ হয় নাই, ভবিষ্যতেও দেহের উৎপত্তি- 
বিনাশে আমাদের উৎপত্তি-বিনাশের আশঙ্কা নাই। বহুদেহে জায়মান 
হেতু একই আত্মার বহুত্ব। দেহিরূপে__জীবাত্মরূপে আত্মার বহত্বএবং 
দেহ-সংযোগ হেতু তাহার জন্ম, ও দেহ-নাশ হেতুই আত্মার নাশ 
প্রতীয়মান হয়। প্রকৃতপক্ষে আত্ম! এক, তাহার জন্ম মৃত্যু নাই। 

এস্কলে দ্বৈত, অদ্বৈত ও বিশিষ্টা্বৈতবাদীদের মধ্যে মহাতর্ক উপস্থিত। 
রামান্থজ বিশিষ্টাছৈতবাদী। তিনি বলেন, “আমি সর্কেশ্বর পরমাত্মা যেরূপ 
নিত্য, সেইরূপ তুমি প্রসৃতি ক্ষেত্রজ্ঞ জীবের আত্মা নিত্য ।” এনস্থলে তাহার 
মতে পরমাস্মায় ও জীবাত্মায় প্রভেদ করা হইয়াছে । শঙ্বরাচার্ধ্য প্রভৃতি 



৩৬ শ্রীমদ-ভগবদগীতা । 

অদ্বৈতবাদীদের ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়া, রামানুজ বলেন বে, এস্থলে অজ্ঞান- 

কৃত ভেদ-দর্শনমূলক ব্যবহারিক তাবে উপাধি হেতু জীবাত্মার ও পরমাত্মার 

প্রভেদ করা হয় নাই। শ্বয়ং ভগবান্ যখন অর্জুনের স্ায় শিষ্যের উপদেষ্টা 

তখন তিনি এরূপ ব্যবহারিক ও মিথ্যা ভেদ করিতে পারেন না। আরও 

এই ভেদাভেদবাদ শ্রুতিসঙ্গত। শঙ্কর ও গিরি ইহার উত্তরে বলেন যে, 

অর্জুন তখন যেরূপ মোহযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে অদ্বৈত জ্ঞান তাহার 

ধারণা হইবে ন। বলিয়া এরূপ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। অথবা ব্যব- 

হারিক অর্থে আত্মাকে ব্যষ্টিভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। আর পরমাস্মার 

যেমন উৎপত্তি বিনাশ নাই, সেইরংপ স্থষ্টির অবস্থায় আত্মার যে সকল অংশ 

অগ্িন্ফুলিঙ্গবৎ ভিন্ন ভাবে জীবাত্মরূপে বিচরণ করে, তাহারও কখন 

জন্মমৃত্যু নাই। এইরূপ স্থষ্টির অবস্থায় জীবাস্বার নিত্যত্ব প্রভৃতি এই 

শ্লোকে ও পরের কয়টি শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে। 

আর এক কথা । এ স্থলে সাংখ্যের বহুপুরুষবাদ সুচিত হইয়াছে, 

এ কথা বল! যাইতে পারে । এই অধ্যায়ের নাম সাংখ্যযোগ। সাংখ্য 

শাস্ত্র মতে শুদ্ধ মুক্ত বুদ্ধ প্বভাব-__“জ্ঞ” পুরুষ বহু । কতক পুরুষ মুক্ত, 

আর কতক পুরুষ-__অবিদ্াহেতু প্রক্ৃতিবদ্ধ। হারা প্ররন্কৃতিব্ধ 

তাহার ক্রমে সাধনাবলে সাংখ্যজ্ঞান লাভ করিয়া, সিদ্ধ হইতে পারেন। 

সিদ্ধ হইয়। তাহার! প্রশ্বর্ধ্য লাভ করেন, জগতের নিয়ন্তত্ব গ্রহণ করেন, 

হিরণ্যগর্ড ব্রহ্মাদি হয়েন। সাংখ্য মতে কোন নিত্যেশ্বর নাই । 

যাহা হউক, সাংখ্যশান্্_-প্রকৃতি হইতে এবং প্রকৃতির বিকার-__বুদধিং 

অহঙ্কার, মন প্রভৃতি হইতে পুরুষ যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তাহাই প্রতিগন্ 

করিয়াছেন। সেই পুরুষ-বেদাস্তের আত্মা। আত্মার প্ররুতশ্বয়গ 

কি, তাহা বেদাস্তদর্শনে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । গীতাতে পরে এই সাংখ্যের 

বছ পুরুষবাদের সহিত বেদাস্তের ব্রক্মবাদের সামঞ্জস্ত করা হইয়াছে । ইহাতে 

পরে দেখান হইয়াছে যে, অবাক্ত হইতেও অব্যক্ত পরব্র্ের এব 
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মংশ কল! বা গাদ চরাচর জগৎ; কারণ কুটস্থ অব্যক্ত অক্ষর, পরম অব্যয় 
রন্ধরূপে ব্যাপ্ত হইয়া ্যন্টতে পুরুষোন্তন নীজপ্রদ পিতা ও ঈশ্বররূপে 
প্রকাশিত। তীহার ছুইরপ প্র্কতি,_-এক দৈবী, পরা বা জীবপ্রকৃতি, 
হাহা ভইতে ভূত বা ভোক্তা ক্ষর পুরুষ, ক্ষেত্রক্ত জীব রূপে উদ্ভৃত। আর 
এক অপরা বা ত্রিগুণাস্মিকা, জড় জ্ঞের প্রকৃতি, যাহ! হইতে জগদ্যোনি 
মচান্বা চৈতন্য পরিণাম পর্য্যগ্ব ক্ষেত্র উদ্ভূত »ইয়াও বিকৃত হইয়! এই 
স্গত্রূপে প্রকাশিত ভইয়াছে। প্রতিক্ষেত্রে ব! দেহে, ভগবানই প্রত 
ক্ষেত্র, গাহ! ঈশ্বরের সনাতন জীবভৃত অধ্াম্মভাব (গীতা ১৫৭ ), তাহা 
দ্বাতারূপে জগৎ ধারণ করে (৭1৫), আবার মহালয় কালে ঈশ্বরে লীন হয় 

৮1১৯)। অথচ এই পুকষ-প্রকুতিরূপ ঈশ্বরের ভাব অনাদি (১৩।১৯)। ইহা! 
কবল স্ষ্টকালেই নিত্য ও প্রকট অবস্থায় থাকে (৯৮)। এই তত্ব 
বুঝলে এই দ্বিতীয় অধ্যাদ্দে যে জীবাস্মার স্বরূপ বা সাংখাজ্ঞান কথিত 
»ইয়াছে, এবং গীতার দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ও বহুপুরুষবাদ প্রভৃতির কিরূপ 

সামক্জন্ত হইগ্রাছে, তাহা বুঝা যাইবে । উকু শ্নোকের ব্যাখা! ভুষ্টব্য। 
এই শ্োকে কেবল আত্মার অমরত্ব মাত্র বিজ্ঞাপিত হইয়াছে । সন্ত 

“কান তত্ব উক্ু হয় মাই। আত্মা এক ফি বহু, তাহা-সচিত হয় নাই। 
ঈ্ব ৪ জগং সৎ অথবা পারমার্িক ভাবে অদৎ, ইহার কিছুই উল্লিখিত 
চর নাই। সুতরাং এই শ্লোক উপলক্ষে অন্ত তত্বের আলোচনা 
নশ্রয়োজন। এম্বলে কেবল বুঝিতে হইবে যে, তোমার বা আমার 
কাহারও আত্মার স্বরূপতঃ আদি নাই, অন্ত "নাই, জন্ম দ্বারা তাহার 
উৎপত্তি হয় না ও দেহনাশে তাহার নাশ হয় না। 

যাহা হউক এই অধ্যায়ে "তুমি আমি এই নরপতিগণ” প্রভৃতি বহু- 
খ্ক্তির কথা আছে, সেইরূপ ইহাদের সকলকে “দেহী* বলা হ্ইয়াছে। 
অর্থাৎ বহ-দেহ-সংযোগ হেতু আত্মার পৃথকৃত্ব ব্যবহারিক ভাবে অঙ্ীক্কত 
হইয়াছে। তাহাতে অতবাদের সহিত বিরোধ হয় নাই। 



৩৮ ভ্রীমদ্-ভগব্দগীতা । 

দেহিনোইস্মিন যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জর! । 
তথ! দেহান্তরপ্রাপ্তিধধীরস্তত্র ন মুহতি ॥ ১৩ 

কৌমার যৌবন জরা, এ দেহে যেমন-_- 
দেহীদের সেইরূপ দেহাস্তর হয়, 

তাহে কভু ধীরগণ নহে মুগ্ধমন । ১৩ 

(১৩) দেহী-(১৮ শ্লোকে আছে শরীরী) লিঙ্গশরীরধারী জীবাস্থা 

(মধু)। 
মধুহ্দন আরও অদ্বৈতবাদ অবলম্বন করিয়া ইহার অর্থ করেন,_ 

এক ব্রদ্মেরই ভোগ জন্য অধ্যাস হেতু সমস্ত জগতে নানারূপ শরীরধারী 
পরমাত্মাই দেহাভিমানী জীবাত্মা। ্ 

দেহান্তর-_-সাং্যমতে শরীর ছুই প্রকার--সুল্ শরীর এবং 

স্থল বা মাতা-পিতৃজ শরীর । মৃত্যুতে কেবল স্থল বা অন্নময় শরীরের 

ংস হয়। জীবাত্স! সুক্ম শরীরের সহিত এ জীবনের ও পূর্ব্ব জীবনের 

স্কার গুলিতে বদ্ধ হইয়া প্রয়াণ করে। বেদাস্তমতে-_-কারণশরীর ও 

লিঙ্গশরীর আত্মাকে বদ্ধ করে। এই শরীর পাঁচটি কোষ বা আবরণ যুক্ধ। 
যথা অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও আনন্দময় কোষ। মৃত্যুতে কেবল অন্নময় 
কোষের ধবংস হয়। মোক্ষ লাভেই সকল কোষ গুলির ধ্বংস হয়। 

পুরুষ এই শরীর হইতে ভিন্ন। 
এই শ্লোকে জন্মাত্তরবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । পরে বিভিন্ন প্লোকে 

এই জকন্মাস্তরতত্ব বিশেষরূপে বিবৃত হইবে, তাহা এস্থলে উল্লেখের প্রয়োজন 

নাই। বেদ-সংহিতায় এ পৃথিবীতে পুনর্জন্মের কথা স্পট করি 
উল্লিখিত হয় নাই। মৃত্যুর পর পরলোকে- বিশেষতঃ পিতৃলোে অবস্থান 
এবং তথায় বথাভিলধিত শরীর ধারণের কথ! বেদে পাওয়া যায়। কার 



দ্বিতীয় অধ্যায় । ৩৯ 

বেদে য্ঞা্দি বৈদিক কর্মফল যে দেবযানে ও পিতৃযানে গতির কথা 
মাত্র উল্লিখিত হুইয়াছে, তাহাতে আর পৃথিবীলোকে পুনরাবর্তন হয় 
না। তথাপি পৃথিবী-লোকে স্থিত পিতৃগণের কথা বেদে উক্ত হইয়াছে। 
( অথর্ব-সংহিতা ১৮২৪১ )। যাহা হউক, উপনিষদে, দেহান্তরের পর 
এ পৃথিবীতে পুনরাবর্তনের কথা আছে (বৃহদারণ্যক ৬৪ )। পুণ্যবান্ 

লোকের রমণীয় ব্রাহ্মণা্দি যোনি প্রাপ্তি এবং পাপাচারিগণের শ্বপাক, শুকর 
চগ্ডালার্দি যোনিপ্রাপ্তিরও কথা আছে (ছান্দোগ্য উপ, ৫1৭১০ । ূত্র 
ধর্ম-সংহিতা৷ পুরাণাদি সকল শাস্ত্রেই এই জন্মাস্তরবাদ বিবৃত হইয়াছে। 
বেদান্ত দর্শনে মৃত্যুর পর গতি ও পুনর্জন্ম তত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 
এই জন্মান্তরবাদ আমাদের ও বৌদ্ধ ধর্মের মূল ভিত্তি। 

আমাদের শাস্ত্র অনুসারে, মৃত্যুর পর মান্গষ সাধারণতঃ আতিবাহিক 
শরীর গ্রহণ করে। তাহা সথক্ম তৌতিক-_বিশেষতঃ বায়বীয় । প্রথমে 
মেই বায়বীয় শরীরে অন্তরীক্ষে প্রেতলোকে মৃতের অবস্থান হয়। 
পরে কম্মানুসারে বর্গাদিতে তাহার গতি হয়। কর্শক্ষয়ে আবার 

মর্ত্যলোকে তাহার জন্ম হয়। এইরূপে সংসারে তাহার গতায়াত 
চলিতে থাকে । 

তৈত্তিরীয় ব্রাঙ্গণে আছে-_“অন্নময়াদ্যানন্দময়াস্তং পঞ্চকোষান্ 
কল্য়িত্ব। তদধিষ্ঠানং কল্লিতং ব্রহ্গপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা | ব্যঙ্টি পুরুষের স্তাস 

 মমষ্টি আত্মার বা! অব্যয় পুরুষ ঈশ্বরের পঞ্চকোষময় দেহ আছে। যথা, 
(১) পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাতৃত ও তাহার কার্ধ্যাত্মক স্কুল সমষ্টিই অরময়কোয, 
ইহাই বিরাট মুর্তি। (২) উহার কারণ স্বরূপ অপঞ্ষীকৃত পঞ্চহুক্কভূত 

ও তাহার কাধ্যাত্মক ক্রিয়াশক্তি সহ প্রাণময় কোষ। (৩) তাহার 

নামমাত্রাত্মক সমষ্টি জ্ঞানশক্তি মনোময় কোষ। এবং (৪) তাহার 
স্বরূপাত্মক বিজ্ঞানময় কোষ। এই প্রাণ, মন ও বিজ্ঞান কোষ বা! সুম্্ব 

সমষ্টিই হিরণ্য- গর্ভাখ্য লিঙ্গশরীর । আর (৫) উহার কারপাত্মক মায়া- 
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উপহিত চৈতন্য সর্বসংস্কার শেষ আস্মাই অব্যক্ত নামক আনন্দময় কোষ। 

(মধু)। | 

বলদেব বলেন--দেহী অর্থাৎ দেহস্বভাব জীব, কর্্মবিপাক স্বরূপজ্ঞ জীব। 

মাত্রাম্পর্শাস্ত কৌন্তেয় শীতোষ্মুখছুঃখদাঃ | 
আগমাপায়িনোহনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষম্ব ভারত ॥ ১৪ 

শীত গ্রীত্ম, স্থখ ভুঃখ জন্মে ধনগ্রয় ! 
ইক্জ্রিয়ে-বিষয়-বোধে ; অনিত্য এ সব,__ 

জন্মি_-হয় লয়, তাহে হয়ো না অধীর ॥ ১৪ 

(১৪) শীতগ্রীক্ষ-__আম্রার অমরত্ব ও জন্মাস্তর-তত্ব যে বিশ্বাদ করে, 

তাহার আত্মবিনাশ নিমিত্ত মোহ না হইতে পাঝ্ে, ? কিন্তু শীত-উষ্ণ বোধ ও 

স্থখের বিয়োগ আর দুঃখের সংযোগ হেতু শোক তাহার পক্ষেও সম্ভতব। 
আত্মজ্ঞানীর তাহাতে অভিভূত না হইবার উপদেশ এস্থলে দেওয়া 

হইয়াছে । (শঙ্কর )। 

ইক্দ্রিয়ে-বিষয়-বোধে-__মূলে আছে "মাত্রা স্পর্শ,” সর্থাৎ ইন্দরিয়-গ্রাহ 
বিষয়ের অনুভব। স্বামী বলেন, মাত্রা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, তাহার সহিত 

বাহ-বিষয়ের স্পর্শ বা সন্বন্ধই আমাদের স্ুখ-ছুঃখান্থভৃতির কারণ। শঙ্কর 

বলেন, যাহার দ্বারা শব্ধাদি বাহ বিষয় সকল পরিমাণ বা মনন করা যায়, 

সেই ইন্ট্রিয়গণই মাত্রা এবং শব্দাদি বাহা-বিষয়ের সহিত সংযোগই 
স্পর্শ ; কিংবা যে বিষয়কে ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা যায়, তাহাই স্পর্শ। 

এই মাত্রা এবং স্পর্শ অর্থাৎ ইন্র্িয় এবং তাহার বিষয় ( অথবা উভয়ের 
ংযোগ ) এই উভয়ই আমাদের »্ছখ হুঃখের কারণ। রামানুজ বলেন, 

আশ্রয়হেতু ও কার্ধ্যহেতু ইন্দিপ্নগণকে মাত্রা! বলে টাকাঁকার রাঘবেন্্ 

বলেন মাত্রা অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়। আমাদের অনুভবের কারণ ছই। 
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এক বাহাজ্ঞানেন্ত্রিয়ের দ্বারা বাহা-বিষয়-অন্থুভব, আর মনের দ্বারা 

টদহিক বেদনাদ্দি-অন্ভুভব। স্থতরাং মাত্র! আর্থ আন্তরিক অনুভব ও 

স্পর্শ অর্থে বাহ্-বিষয়'অন্ুভব এরূপ অর্থ করাও অসঙ্গত নহে। তাহা 
£ইলে বিষয় অর্থে বাহ্ ও আস্তর উভয়রূপ বিষয়ই বুঝিতে হইবে। 

শানিত্য- যাহার উৎপত্তি ধ্বংস আছে, তাহাই অনিত্য। (শঙ্কর) 

বং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ | 
,মছুঃখত্ুখং ধীরং সোহমুতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫ 

হে পার্থ! যে জন ইথে নহে বিচলিত, 

সেই ধীর, _স্খ দুঃখ সম জ্ঞান বার, 
অমরতা। লভভিবার যোগ্য সেই জন ॥ ১৫ 

(১৫) ইথে নহে বিচলিত-_সাংখাদর্শনে আছে “ত্রিবিধ দ্ুঃখ- 

'নহত্তিই পরম পুরুষার্থ।” আত্মার সহিত স্ুখদুঃখাদির কারণভূত প্রর্কাতির 

দংযোগ উচ্ছেদ করিতে পারিলেই পুরুযার্থ সিদ্ধ হয়। 

অমরতা.*.*.যোগ্য -সেই মোক্ষ লাভে সমর্থ হয় (হন )। ছঃখের 

অত্যন্ত নবৃত্তি রূপ যে পরম পুরুযার্থ, তাহ! সে পরিণামে লাভ করে। অম- 

বত্বের সাধারণ অর্থ দেবত্ব । ধীরের! সে দেবভূমিও অতিক্রম করেন । 

বাহার সুখ ছুঃখে সমান ভাব অর্থাৎ, যাহার্ সথখ-প্রাপ্তিতে হব ও 

হঃখ-প্রান্তিতে বিষাদ হয় না ( শঙ্কর ) সেই স্থথ হুঃথে অবিচলিত থাকে । 

যে অপরিহার্য ছুঃখকে সুখ মনে করে (রামান্থজ )) যে ধর্থানুষ্ঠানে কর্ধ- 

জনিত ছুঃখ ও তাহার সফলতার ন্থুখ উভয়ের প্রতি সমভাব যুক্ত হয় 

! বলদেব ) তাহাকে ছুঃখ ব্যথা দিতে পাঁরে না । যে ভগবানে সমাধিস্থ, 

তাহার স্থখ ছুঃখ সমান । 

নুখ দুঃখ ইচারা ঘন্ব। নখ ও ছুঃথ নিত্যসম্বদ্ব। এজন্য সুখ-ছঃখ 
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মিশ্রিত। নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা ছঃখ অসম্ভব । এ জন্য দুঃখের অত্যন্ত 

নিবৃত্তিতে সখের ও নিবৃত্তি হয়। সুখছু:খের অত্যন্ত নিবৃত্তিতে যে অবস্থা, 

তাহ৷ নিরবচ্ছিন্ন আনন্দাবস্থা ; তাহাকে “ভূমা” সুখের অবস্থাও বলে। 

মুক্তিতে সেই অবস্থা লাভ হয়। সে অবস্থা লাভের জন্য প্রথমে সখ 
' ছুঃখকে সমজ্ঞান করিতে _ছঃখসহনশীপ হইতে--শ্রিক্ষা করিতে হয়। 

ইহাই তিতিক্ষা। 
অর্জুন ছুঃখিত হইয়াছেন। আত্মীয় ম্বজন সহ মিলনে সখ, ও তাহা- 

দের বিচ্ছেদে দুঃখ অনুভব করিতেছেন। যুদ্ধে আত্মীয় স্বজন নিহত 

হইবে, তাহাতে প্রিয়জ্ঞন-বিচ্ছেদ হইবে, সেই ভাবী বিচ্ছেদ ভাবনাই 

অর্জুনের ছুঃথের কারণ। ভীনম্মা্দি আত্মীয় দ্বজন, অঞ্জুনের জ্ঞানের 

বিষয়। তাহাদের প্রতি মমতাই তাহাদিগকে আত্মীয় বলিয়া! বোধের 

কারণ। এই মমত| হেতুই তাহাদের বিচ্ছেদস্তাবনায় অজ্ঞুনের ছুংখ 

হইয়াছে। এই ছঃখের স্বরূপ বুঝাইয়া সে ছুঃখ সহা করিতে ভগবান্ 
অর্জুনকে উপদেশ দিতেছেন। এইরূপ ছুঃখে ব্যথিত ন৷ হইবার অন্ত 

কারণ পরবর্তী শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। 

নাসতে। বিগ্যতে ভাবে! নাভাবে। বিদ্যতে সতঃ। 

উভয়োরপি দৃক্টোহস্তস্বনয়োস্তত্বদশিভিঃ ॥ ১৬ 

অসতের নাহি সত্বা, কিম্বা “সৎ” যাহা--. 
নাহিক অভাব তার ; তত্বদর্শিগণ 

এই উভয়ের অন্ত করেছে দর্শন ॥ ১৬ 

(১৬)মসতের নাহি সব্বা-/--অসৎ অর্থাৎ পরিণামী দেহাদি 7 সং 
অর্থাৎ অপরিণামী আত্মা, (বলদেব)। সৎ অর্থাৎ অবিনাশ-ম্বভাব আত্মা, 

অসৎ অর্থাৎ বিনাশ-স্বভাব দেহ (রামান্থজ)। অসং- অবিস্ঞয়ান রঙ্জু সর্ব 
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ৃষ্ট নষ্ট স্বভাব জগৎ, ভাব-ুসত্বা হেছ)। যাহার কারণ আছে, ও কারণ 
ব্যতীত উপলবি হয় না, যাহা বিকারী--তাহা অসৎ ;) এই জন্য শীতোষ্াদি 

অসং। এবং যাহা! নিত্য, যাহা সৎ, সেই আত্মার বিনাশ ব৷ অভাব হয় না, 
(শঙ্কর )। যাহা শুন্য, যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহাই অসৎ, অথবা 
যাহার বিদ্তমানতা৷ নাই, যাহা আত্মার ধর্ম নহে, তাহাই অসৎ। এস্থলে 
শীতোষাদিকে অসৎ বল! হইয়াছে (গিরি )। 

অতএব এই সকল অর্থ হইতে বুঝ! যায় যে, যাহা! কারণ হইতে জাত 
ও কারণে লীন হয় (নাশঃ. কারণ-লয়ঃ__সাংখ্যদর্শন ) (যেমন স্ুখ- 
দুঃখাদি ) কিংবা যাহা পরিণামধর্্সী (যেমন দেহ ), তাহাই অসৎ। আর 
আত্মা সং। সৎবস্তর ভাব বা অবস্থ! নিতা, অসৎ বস্তর ভাব (বা অবস্থা) 

অনিত্য ও বিকারী। সৎ আত্মার ভাবের সহিত অসদ্বস্ত (দেহ বা 

সুখছুঃখাদি ) নিতা-সন্বন্ধ হইতে পারে না। সুতরাং রণে আত্মীয়দের মৃত্যু 

হইবে অর্থাৎ অসৎ দেহের বিনাশ বা অভাব সেই সকল লোকের আম্মাকে 
স্পর্শ করিবে, কিংবা আত্মারও ধ্বংস হইবে, এরূপ ছুঃখের কারণ হইতে 

পারে না, এবং সেরূপ ছুঃখ অজ্ঞুনের সৎ আত্মাকে নিত্যরূপে স্পর্শ 
করিতে পারিবে না, ইহাই এস্থানে উপদিষ্ট হইয়াছে। 

এস্কলে অসৎ প্রচলিত অর্থ হইতে ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । 

"নাসতো সৎ জায়তে” “নাবস্তনো! বস্তসিদ্ধিঃ” ৮5 17100110 0101] 76? 
প্রস্তুতি স্থানে অসৎ, অবস্ত বা 71] যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, 
এস্কলে অসতের অর্থ ঠিক সেরূপ নহে। অর্থাৎ “যৎ অসৎ শর্বেনাভি- 
ধানং তত তব্যাকৃতত্বাভিধানাদিপ্রায়ং ন $ অত্যন্তাভাবাভিপ্রায়ং। 

ইংরাজীত্তে যাহাকে 71১57077508] বা 00707670760 বলে, তাহাই 

অসং। 

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্ধ্য ও মধুহ্দন, “অসৎ কার্ধ্যবাদ” অনুসারে এই 
শ্লোকের ব্যাখ্যা! করিয়াছেন। কার্ধ্যমাত্রই কারণ ব্যতিরেকে উপলব্ধি 
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হয় না। এ জন্ত কার্য নিঙ্গরূপে অসৎ। উৎপত্তির পূর্ববে ও বিনাশের 
পরে, কোন কার্যেরই নিজরূপে অস্তিত্ব থাকে না বা তাহার উপলব্ধি 
হয় না। কারণের অস্তিত্ব দ্বীকার না করিলে, শৃন্বাদ আসিয়া পড়ে। 
আরও এক কথা,_-যে বস্ত-বিষয়ক জ্ঞান অব্যভিচারী-_নিত্য-_তাহা 
সৎ) যাহার জ্ঞান ব্যভিচারী--অনিতা,-তাহা অসৎ । * * দেহ ও সুখ- 
হুঃখাদি ঘন্দ--ইহারা সকারণ; সেই কারণ অবিগ্তা। অবিষ্ভার কার্য্য 

দেহ ও সুখ ছুঃখাদি, এজন্য তাহারা অনৎ। তাহাদের বাস্তবিক সত্তা ব 

'ভাব' বিদ্কমান নাই। আর সৎ আত্মারও অবিদ্ভমানতা নাই। 

রামান্জ ও বনদেব বলেন, যে অদৎ কারধ্যবাদ সঙ্গত নহেঃ এবং 

তাহা এ স্থলে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সৎ কাধ্যবাদই স্থাপিত হইয়াছে। 

শঙ্করাচার্ধ্য ব্রহ্ম ্যত্রের ভাষ্যে নানাস্থলে ব্রহ্ম শক্তি স্বীকার করিয়াছেন, সেই 

ব্রহ্মকারণের আত্মভূও শক্তি হইতেই জগতের উৎপত্তি। জগৎ--শক্তির 

কার্য্যাবস্থা। প্রলয়ে জগৎ এই শক্তিতেই লীন হইয়া বীজরূপে থাকে। 

সে অবস্থাকে অনৎ বলা যায় । উৎপত্তির পুর্ব্বে এজন্য কার্ম্যমাত্রের 

অবস্কা অসৎ। অতএব যাহা বিনাশা--কারণে লয় হয় ( যেমন দেহ 

ও সুখ দুঃখাদি ) তাহা এই অর্থে অসৎ আর যাহা আবিনাশী (আত্মা) 

তাহা সৎ। ৃ 

ত্বদর্শী--তৎ ব' ব্রহ্ধের ম্বরূপ জ্ঞানী (শঙ্কর)। বস্ত্র যথার্থ 

'তত্বঞ্ (ন্বামী)। নিন্যানিত্য বস্তবিবেকী। 

এ উভয়ের-_অর্থাৎ সৎ_দেহীর এবং অসৎ--দেহের (মধু) । 

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ববমিদং ততম্। 

বিনাশমব্যস্তাস্ঠ ন কশ্চিৎ কর্তৃমর্থাতি ॥ ১৭ 
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যাহে ব্যাপ্ত এই সব- জানিও নিশ্চয় 

তাহা অবিনাশী ; কেহ কভু নাহি পারে 
অব্যয় ইহার নাশ করিতে 'সাধন ॥ ১৭ 

(১৭) এই সব-_-অর্থাৎ এই সব দেহ (বলদেব)। এই জগ 
(শঙ্কর )। 

যাহে-_ধে ব্রহ্মবস্ত দ্বারা, কেননা ব্রদ্মবাতীত আর কিছুই সৎ নে। 
(শঙ্কর, মধু )। “ঈশাবাস্ত মিদং সর্বং” এই শ্রুতি দ্রষ্টব্য । ঈশ্বর দ্বারাই 
এ জগৎ ব্যাপ্ত । তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ, হর্ষ্যের সায় সমুদায় শরীরকে (ক্ষেত্র) 

প্রকাশ করেন, (গীতা, ১৩।৩৩)। বলদেব প্রভৃতি অর্থ করেন যে, যাহে- 

যে দেহী ও জীবতত্ব দ্বার এই জগৎ আবৃত সেই দেহী। গীতায় আছে, 

ভগবানের অপরা প্রক্কৃতি লীবভূত হইয়া এ জগৎ ধারণ করেন। (৭1৫)1 

জীব জ্ঞাতা (58160) রূপে সমুদ্বায় বিষয় (০১1৪০) ধারণ করেন । 

জগৎ ব্যার্পক, জীব ব্যাপ্য। 

নাশ--অদর্শন, অভাব, (শঙ্কর)। দেশ কাল বস্ত পরিচ্ছিন্নতা, 

(মধু)। 

(বেদাস্ত-স্ুত্রের ১১২২) ১৩৩৫) ১৪৩৫) ২১১৮ প্রভৃতি 
সত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য ।) 

অন্তবন্ত ইমে দেহ] নিত্যন্তে।ক্তাঃ শরীরিণঃ | 
অনাশিনোহপ্রমেয়স্য তন্মাদ্ যুধ্যত্য ভারত ॥ ১৮ 

অবিনাশী অপ্রমেয় নিত্য এ দেহীর 

বিনশ্বর এই দেহ আছয়ে কথিত ) 

অতএব হে ভারত, করহ সমর ॥ ১৮ 
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(১৮) অবিনাশী নিত্য-_নিত্য সর্বদা একরপে স্থিত, অবিনাধী 

স্০বিনাশরহিত (স্বামী )। শঙ্করাচার্্য বলেন, আত্মাকে আবনাণী ও 

নিত্য বলায় পুনরাক্তি দোষ হয় নাই। নিত্যত্ব ও নাশদ্বিবিধ। যেমন 
দেহ ভন্মীভূত হইলে, তাহাকে নষ্ট হইয়াছে বলা যায়, আর দেহ 
ব্যাধিক্রিষ্ট ইয়া অবস্থাত্তর প্রাপ্ত হইলে, তাহাকেও নষ্ট হইয়াছে বল! 

ষাক়। আত্মার এ দ্বিবিধ নাশের কোনটিরই সম্ভাবনা নাই। পুথিব্যাদি 

ভূত__নিত্য হইয়াও বিনাশী। আয্মা_-সেরূপ নিত্য নহে । তাহা অধিনাণ 
ও নিত্য। যাহা কালান্তরে অন্ত আখ্য! প্রাপ্ত হয় না, তাহা নিত্য; 

যাহ! সর্বদ! প্রকাশম।ন, তাহ! অবিনাশী। 

অপ্রমেয়--শঙ্করাচারধ্য বলেন, আত্মজ্ঞান প্রত্যক্ষার্দি প্রমাণের 

দ্বারা বা শাস্ত্রের দ্বার পরিচ্ছে্ধ নহে, তাহা প্রমাণের বিষয়ীভূত 

নহে। জ্ঞানম্বরূপ আত্মা স্বপ্রকাশ, স্বতঃসিদ্ধ1। আত্মা__অর্থাৎ জ্ঞাত 
আমি--আমার নিকট কখন অজ্ঞাত নহেন। আমি জানিতেছি- চিন্তা 

করিতেছি--এ জন্য আমি আছি (০০৪1০ 672০ 587) )__ ইহাই আদ 

সকল জ্ঞানের (প্রমা জ্ঞানের) ভিত্তি। কিন্তু ইহা আত্মার সম্বন্ধে সাধারণ 

জ্ঞান; আম্মার বিশেষ জ্ঞান বা স্বরূপ জ্ঞান শান্ত্রগম্য । শাস্ত্র দ্বার আত্মা" 

ধ্যাস দূর হয় মাত্র। শ্রতিতে আছে “অরে বিজ্ঞাতারং কেন বিনীয়াং' 

(বুহদারণ্যক উপঃ1 ৪1 ৪১৪)। | 

মধুহুদ্ন বলেন, আত্মা সর্বপ্রকার পরিচ্ছেদশুন্ধ । পরিচ্ছেদ তিন 
প্রকার--দেশ, কাল ও বস্ত পরিচ্ছেদ। স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত- 

ভেদে বস্তপারচ্ছেদে তিন প্রকার। কেহ বলেন, বস্ত পরিচ্ছেদ পাঁচ 

প্রকার ১ যথা-_-জীব ঈশ্বরে ভেদ; জীব জগতে ভেদ, জীবে জীবে ভেদ, 

ঈশ্বর জগতে ভেদ ও জগৎ পরমাত্মায় ভেদ। 

দেহীর--দেহীর ( শরীরিণঃ )-_শরীরাভিমানী আত্মার | 

বিনশ্বর এই দেহ--( অন্তবস্তঃ ইমে দেহাঃ)--যাহার অস্ত আছে, 
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তাহা অন্তবান্। ষুগতৃষ্থিকায় “সৎ»-বুদ্ধির বিচ্ছেদেই তাহার অন্ত। 
এই দেহও স্বপ্নসিদ্ধ বা! এঁন্দ্রজালিক দেহাদির ন্তায় অন্তবান্। দেহাঃ__ 

এই বহুবচন থাকায় কেহ কেহ বলেন, ইহা! ছারা স্থূল সুঙ্ম ও কারণ 

শরীর বুঝাইতেছে। ইহা দূরার্থ। ভগবান্ বিনশ্বর দেহ ও অবিনাশী 
দেহী এই ছুইয়ের বিবেকজ্ঞান এ স্থলে উপদেশ দিয়াছেন । 

করহ সমর-যুদ্ধ করা কর্তব্য বলিয়া! ভগবান্ ইহা! বিধিসিন্ধ 
করিতেছেন না, প্রতিবন্ধকের অপনয়নমাত্র করিতেছেন, (শঙ্কর )। 

আপনাতে ও অপরেতে শন্ত্র-পাতাদি হেতু আঘাত ধৈর্য্যপূর্ব্বক সহা করিয়া 
অমরত্বপ্রাপ্তিপ্রভৃতি ফলাভিসন্ধি ত্যাগপূর্বক যুদ্ধ আরম্ভ কর 
(রামান্ছজ )। বিনশ্বর দেহের প্রতি মমতাবশতঃ যুদ্ধরূপ স্বধর্ম হইতে 
'খলিত হইও না। ইহা! অনুবাদ মাত্র, বিধি নহে (হু )। 

য এনং বেত্তি হ্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হুতম্ | 
উভৌ তো ন বিজানীতে। নায়ং হন্তি ন হুন্যতে ॥১৯ 

যে ইহারে ভাবে হস্তা, কিম্বা যেই ভাবে 
নিহত ইহারে,__তার। উভয়ে না জানে 

নাহি হয় হত ইহা, নহে হস্তারক ॥ ১৯ 

(১৯) যে.*****ইহারে- আত্মাকে হস্তা বা হত হওয়া৪মনে 
করা _মিথ্যা জ্ঞান। ভীক্মার্দিকে আমি হত্যা করিব-_অজ্ুনের এ জ্ঞান 
মিথ্যা শঙ্কর)। এই মিথ্যা জ্ঞান বা অবিদ্তা জন্তই হননাদি করে 

কর্তৃত্বের অধ্যাস হয় ও সেই জন্তই সে কর্দ্রের ফলভোগ করিতে হয়। 

নহে হস্তারক--কর্থা বা কর্ম হয় না, অর্থ[ৎ সর্ব-বিক্রিয়া- 
শূন্য, ( মধু)। 

নিম্বোধত কঠোপনিষদের দ্বিতীয়-বল্লীর ১৯শ শ্লোক এইরূপ ৪-- 
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“হস্ত। চেন্মন্ততে হস্তং হতশ্চেন্মন্তাতে হতম্। 

উভোৌ৷ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হস্তি ন হস্তে ॥ 

ন জায়তে স্তিয়তে বা কদাচিৎ 

নাং ভূত্বা ভবিতা ব৷ ন ভূয় । 
অজে৷ নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণে! 

ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০ 
পাস বারা িশীক৮০০০ 

নাহি জন্ম মৃত্যু ইহার কথা, 

হয়ে পুনঃ নাহি ইহার বিনাশ। 

অজ নিত্য ইহ। শাশ্বত পুরাণ 

দেহ নাশে ইহা নাহি হয়'নাশ। ২০ 
(২০) কঠোপনিষদের দ্বিতীয়-বল্লীর ১৮শ শ্লোক এইরূপ £-. 

“ন জায়তে ব্রিয়তে বা বিপশ্চিন্ 

নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ। 

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো 

ন হন্ততে হন্তমানে শরীরে ॥% 

হয়ে পুনঃ, _ মূলে আছে, “নায়ং তৃত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ' : 

কেহ কেহ পাঠ করেন “ভূত্বা অভবিত| বা ...৮”। আত্মার ভবন (জন্ম) 
ক্রিয়া অনুভবের পর পুনঃ তাহার অভাব ( অভবিতা ) হুইবে না। 

কিংবা পূর্বে তাহার অস্তিত্ব না থাকিয়। একেবারে জন্মগ্রহণ করিবে না। 

ইহার দ্বারা আত্মার জন্ম-ৃত্যুহীনতার কারণ নির্দিষ্ট হুইয়াছে, (শঙ্কর )) 
অথবা আত্মা কখন জন্মে নাই, ভবিষ্যতেও কখন জন্মিবে না। কিংবা 

আত্মা একবার জন্িয়! পুনর্বার যে জন্মিবে, তাহা নহে। ন্বামী বলেন,” 

জন্মগ্রহণ করিয়া সাধারণতঃ বস্ত সকল যেমন অস্তিত্ব লাঁভ করে, অন্তথা 
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তাহার অস্তিত্ব থাকে না, আত্মা সেরূপ নহে। রামানুজ বলেন, ইহা 

(দেহী) কল্লাদিতে জন্মিবে, পুনর্ব্ধার কল্পাস্তে বিনষ্ট হইবে-__তাহা নছে। 
শঙ্করাচার্য্য ও স্বামী দেখা ইয়াছেন যে. সাধারণ লৌকিক বিষয় যেমন 

ষড়ভাব বিকারযুক্ত আত্মা সেরূপ নহে। €স ষড়ভাব-বিকার এই-- 

জন্ম, জন্মের পর 'অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, ক্ষয়, বিপরিণাম ও মরণ। সাধারণতঃ 

ভাববিকার তিন প্রকার, যথা,--জন্ম, ষ্কিতি ও নাশ। এই জগৎ ও 

জগতের সকল পদার্থেরই আবির্ভাব, পরিণতি ও তিরোভাব আছে। 

, পুরাণ--অতীত কালে সদ! বিগ্ভমান (স্বামী )। 
শাশ্বত-_-ভবিষাতে সর্বদা একরূপ নিত্য। (স্বামী )। অথবা 

প্রকৃতির ন্যায় পরিণামী নহে, (রামানুজ )। 

পূর্ব্্ব যে ষড়ভাব-বি কারের কথ। উল্লিখিত হইয়াছে, এ শ্লোকে আত্মার 
সেই ষড়ভাব-বিকার গ্রতিধিদ্ধ হইয়াছে। যথা-__(১) জম্ম বা উতুপত্তি__ 
আত্মার উৎপত্তি নাই। (২) বিনাশ-_মাম্মার বিনাশ বা ধ্বংসও নাই। 

কদাচিৎ অর্থাৎ কোন কালেই আত্মার উৎপত্তি বা বিনাশ নাই। ইহাই 

বিশদ করিয়। আবার বলা হইয়াছে যে, আত্মা উৎপত্তিরূপ ক্রিয়া! অনুভব 

করিয়৷ পরে আবার ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে না, অর্থাৎ তাহার অভাব হইবে না। 

অগ্রে থাকিয়! পুনর্ববার ( ভূষ্নঃ ) দেহাদির গ্তায় উৎপন্ন হইবে না। এ জন্ত 

ইহার জন্ম নাই। জন্ম নাই বলিয়া! আত্ম। অক্স, বিনাশ নাই বলিয়া ইহা! 
নিত্য । (৩) অপক্ষয়-_-আত্মাকে শাশ্বত বলায়, তাহার অপক্ষয়রূপ 

বিকার প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। যাহা সর্ব! বিদ্তমান তাহা শাখত। 

নিগুণ বলিয়া আত্মার অপক্ষয় নাই। (৪) বুদ্ধি__-অপক্ষয়ের বিপরীত। 

পুরাণ বলায়, আত্মার বুদ্ধি বা উপচয় গ্রুতিষিক্ধ হইয়াছে । (৫) বিপরি- 

ণাম_-শরীর পরিণামী; আত্মা বিপরিণামশুন্ত-_এই অর্থে বল হইয়াছে, 

দেহনাশে আত্মার নাশ হয় না। (৬) স্থিতি--যষ্টভাববিকার। এ স্থিতি 
৪ 
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আপেক্ষিক- জন্মের পর মৃত্যু পর্যযস্ত অবস্থা । “জন্মি পুন ন! হয় বিনাশ 

বলায়,--আত্মার সে স্থিতি প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে । হনুমান বলেন, ইহার 

অর্থ এই যে উৎপত্তির পর আবার উৎপত্তি__এক্সপ অবস্থাস্তর প্রাপ্তি 

আত্মার হয় না। আত্ম! বিপরিণামশুন্ । 

পূর্ব্বে ১৬শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, অসতের “ভাব+ হয় না, আর 

সতের “অভাব হয় না। অসতের ভাব না হওয়ায় তাহার ভাব 

বিকারও হয় না । অতএব যাহার ভাববিকার হয়, তাহা অবশ্ত সং। 

জন্মের পূর্ব্বে তাহার অভাব থাকে না, এবং নাশের পরেও তাহার অভাব 

হয় না। জন্মের পূর্ববে তাহা! কারণে বীজভাবে লীন থাকে, আর নাশের 
পরে তাহা কারণে লীন হয়। কারণের কাধ্যাবস্থায়ই তাহার ভাববিকার 

হয়। দেহের কারণ প্রকৃতি । প্রকৃতি হইতে দেহের উৎপত্তি এবং 

প্রকৃতিতে দেহের লয় হয়। প্রকাতিজ দেহাদির ভাববিকারে দেহীর বা 

পুরুষের ভাববিকার হয় না। পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ই সৎ, উভয়ই 

নিত্য, উভয়ই অনাদি (গীতা, ৯৩১৯ )। সাংখ্যদর্শন অনুসারে উভয়েই 

সৎ ও অনাদি হইলেও উভয়ে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মযুক্ত। প্রক্কতি_ 

পরিণামী, পুরুষ-_অপরিণামী। গুণ ও বিকার প্রকৃতি হইতে জাত 

(১৩১৯), প্রক্কৃতিই কার্যযকারণ ও কর্তৃত্বের হেতু (১১।২*)। পুরুষ 

প্রক্কণিস্থ বা প্রকৃতিজ দেহে বদ্ধ হইবাই প্রকৃতির গুণ ও কর্মের ভোক। 

হয়( ১৩।২১)। ইহাই প্রকৃতি ও পুরুষের পার্থক্য। পরিণামী বলিয়া 

'সৎ প্রকৃতির ও প্ররুতিজ দেহের ভাববিকার হয়। পুরুষ অপরিণামী 

বলিয়া, তাহার ভাববিকার হয় না। প্রকৃতিতে বা দেহে বদ্ধ থাকিণেও 

দেহী পুরুষের কোন ভাববিকার হয় ন।। ইহাই এ শ্লোকের অর্থ। 

এই ছুই (১৯শ ও ২০শ) গ্লোক-_কঠোপনিষদের মন্ত্র, প্রমাণ শ্বরগ 

এস্থানে গৃহীত হইয়াছে--ইহ শঙ্করাচার্ধ্য বলিয়াছেন। সর্ব্বোপনিষদ মাঃ 

শীতায় এই উপনিষদের মন্ত্র যে উদ্ধৃত হইয়াছে-ইহ! সকল শি্ট জনের 
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অভিমত। কিন্তু ইহাতে সংশয় হয়। উপনিষদের মধ্যে ছান্দোগ্য-উপনিষদ 

প্রাচীন। ইহা কঠোপানিষদ্ অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়৷ বোধ হয়। সেই 

ছান্দোগ্য-উপনিষদে দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণ ঘোর খষি কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া- 
ছিলেন--এরূপ কথা আছে। স্তরাং প্রীকষ্ণ- প্রবর্তিত গীতাশান্ত্র কঠো- 

পনিষদ্ অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া আপাততঃ মনে হয়। বিশেষতঃ এই ছুই 
প্লোকের সঙ্গতি ও পারম্পব্য সম্বন্ধ যেরূপ গীতায় আছে, কঠোপনিষদে সেরূপ 

নাই। অতএব এই ছুই মন্ত্র কঠোপনিষদ হইতে গীতায় সংগৃহীত, কিংবা 

গীতা হইতে কঠোপনিষদে সংগৃহীত-_এ বিষয়ে সন্দেহ আছে । 

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যযম। 
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতযতি হন্তি কমৃ ॥ ২১ 

. হেন নিত্য অবিনাশী অজ ও অব্যয়-_. 

ইহাকে জেনেছে যেই, কেমনে সে জন * 

সাধিবে কাহার বধ, বধিবে বা! কারে ? ২১ 

(২১) জেনেছে-_-আত্মাকে ব! দ্েহীকে নিত্য ( বিপরিণামরহিত ), 
অবিনাশী ( বিনাশরূপ ভাববিকার-রহিত ), অজ ( জন্ম-রহিত ) ও অবায় 
( অপক্ষয়-রহিত ) বলিয়া যে জানিয়াছে ( শঙ্কর )। 

সাধিবে..*কারে-+কিরূপে হনন ক্রিয়া করিবে, বা হনন-ঝর্ধীকে 
ইনন করিবার জন্ত প্রেরণা করিবে ?-_এই স্থলে আক্ষেপই অর্থ__ 
ইহা প্রশ্ন নহে (শঙ্কর )। শঙ্করাচার্য বলেন, এই হনন ক্রিয়ার 
উদাহরণ দ্বারা_-সাধারণ ভাবে আত্মার এ্অকর্তৃত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। 
খে বিদ্বান আত্মবিৎ-_-মাত্মাকে অকর্ত! বলিয়৷ জানে,_-সে আত্মাকে 
ইন করিবে বা করাইবে--এক্লপ মোহ্যুক্ত হইতে পারে না। তাহার 
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পক্ষে কোনরূপ কন্মামষ্ঠান অসম্ভব। সে সর্বদা সর্বকর্সন্নযাসী। 
সে কর্ম করে না বা কাহাকেও কর্মে নিষুক্ত করে না। সে 

সাংখ্যজ্ঞানী। এস্থলে এ অর্থ হইলে, অজ্জুনকে যুদ্ধ করিবার উপদেশ 

সঙ্গত হইত না। গীতায় পরে (১৮১৭) উক্ত হইয়াছে যে, ণ্যাহার 

অহঙ্কার ভাব নাই ও যাহার বুদ্ধি কর্মে লিপ্ত হয় না, দে এই সকল 
লোককে হনন করিয়াও হনন করে না11” অতএব, নিরহঙ্কার নিষ্কাম 

হইয়া! কর্ম করিলে কর্মে বন্ধন হয় না । নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী সহজ ও 

স্বাভাবিক কর্মে নাপনাকে নিলিপ্ত বোধ করিলে, সেই জ্ঞানের ফগে করণে 

বন্ধন হয় না-_ইহাই গীতার উপদেশ। অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মাই কর্মে বন্ধ হয়। 
এস্থলে সাংখ্যজ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে। সাংখ্যশান্ত্র অনুসারে পুরুষ 

প্রকৃতিবদ্ধ হইয়! দেহী হুইয়াছে। মুল প্রকৃতি তাহার কারণ-শরীর। 

বুদ্ধি মন, দশ ইন্দ্রিয় পঞ্চতন্মাত্র হইতে তাহার হুক্ম-শরীর। আর 

স্থল পঞ্চভূত হইতে তাহার স্থুল-শরীর | পুরুষ ও প্রকৃতি পরম্পর বিরুদ্ধ 

ধক্মী। পুরুষ অকর্তা 'জ্ঞ”-স্বরূপ | প্রকতি জড় পরিণামী । প্রকৃতি হইতে 
কর্ম হয়। যে অবিবেকী সে প্রকৃতির কর্ম আপনাতে আরোপ করিয় 

আপনাকে বর্তী, হর্ভী বা হত মনে করে। সে প্রকৃতির সুখ ছুঃখ 

আপনাতে আরোপ করিয়! তাহার ভোক্তা হয় । আর যে বিঘবান্ গতি" 
পুরুষ-বিবেক-জ্ঞানী, পুরুষ ও প্রকৃতির স্বরূপ জানে, সে প্রকৃতির কর্ম 

আপনাতে আরোপ করে না, সে মোহবুক্ত হয় না। 

পূর্বে ১৯শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে আত্ম বা দেহী, হত হন না, এবং 

হত্যা ও করেন না । ২*শ শ্লোকে বুঝান হইয়াছে যে আত্ম! হত হন না। 

এই ২১শ শ্লোকে দেখান হইল যে, দেহী অন্তরকে বধ করেন না বা করান 

না। কেন না দেহী অবিনাশী, নিত্য, অজ ও অব্যয়। যাহার জন্ম নাশ, 

আঅপক্ষয় পরিণাম নাই-_তাহার কর্মের সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে না। 

হইলে পরিণামাঁদ ভাববিকার অবশ্তাস্তাবী হইত । 
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বাসাংসি জীর্ণানি যথ! বি্বায় 

নবানি গৃহাতি নরোহপরাণি। 

তথা শরীরাণি বিহাায় জীর্ণা- 

ন্যন্যানি সংযাঁতি নবানি দেহী ॥ ২২ 
এব 0ে ৮ 

জীর্ণ বাস যথা করি পরিহার 

অন্য নব বাস পরে নরগণ-. 

দেহী তথা ত্যজি জীর্ণ কলেবর 

অন্য নব দেহ করয়ে ধারণ ॥ ২২ 

(২২.) শ্রীভাগবতে আছে-_ 

প্বরজংস্তিষ্টন্ পদৈকেন যথা! বৈকেন গচ্ছতি। 
যথা তৃণজলৌকেবং দেহী কর্মগতিং গতঃ ॥৮ 

পুর্বে আত্মার অবিনাশিত্ব উক্ত হইয়াছে ) তাহা কি প্রকার এ শ্লোকে 

টক্ত হইল, (শঙ্কর)। পূর্ব শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে দেহের ভাব-বিকার 
বাকিলেও দেহীর ভাব-বিকার নাই । এ শ্লোকে দেহের সহিত দেহীর 

কমম্বন্ধ তাহা উক্ত হইয়াছে । যতক্ষণ অবিদ্তা থাকে, প্রকৃতি বন্ধন 

নাকে, ততক্ষণ পুরুষ দেহাভিমানী। ভাববিকার হেতু এক দেহের 

নাশ হইলে, সেই দেহাভিমান বশে, তাহাকে অন্ত দেহ গ্রহণ করিতে হয়। 

হাই দেহ সংযোগের কারণ। পূর্বে ১৩শ শ্লৌকে দেহাস্তরের কথা উক্ত 
ইয়াছে। এস্থলে দেহাস্তরের পরে অন্ত দে গ্রহণের কথ! অর্থাৎ জন্মাস্ত- 
রর তত্ব বিবৃত হইয়াছে । যেমন লোকে বন্ত্াস্তর গ্রহণ করে, সেইরূপ 

অবিক্রিদ্ধ ভাবে জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া, দেহী দেহাস্তর গ্রহণ করে। ইহাতে 
তাহার অবস্থাত্তর হয় মাত্র। বলদেব বলেন যে যুদ্ধে ভীন্ম দ্রোণাদির 
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মৃত্যু হইলে, তাহারা জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া, (যুদ্ধে মৃত্যুহেতু ) স্বর্গে 
দেব-শরীর লাভ করিবেন। ইহাতে দুঃখের কারণ নাই। 

অজ্জুন মনে করিতে পারেন যে এক দেহ ত্যাগ করিয়া দেহাস্তর 

গ্রহণ করিবার কালে আত্ম! বা দেহী অবিক্রিয় থাকেন? বিশেষতঃ জীর্ণ 

শরীর ত্যাগে দেহীর কোন ক্ষতি হয় না বটে,কিন্ত তিনি কেন দেহীদের 

বর্তমান দেহ ত্যাগ করাইবার কারণ হইবেন? দেহত্যাগে দেহী 
অবিক্রিয় থাকিলেও ত দেহে অধ্যাস বশে, দেহত্যাগ দেহীর পক্ষে দুখে- 

কর। এ ছুঃখ অবিদ্তা বা অজ্ঞান-প্রস্ত। সেই অজ্ঞান দূর করিবার 

জন্তই এ স্থলে আত্মতত্বের উপদেশ দেওয়া হইতেছে । এ জন্ত বিশেষ 

ভাবে এরূপ আপত্তির উত্তর দেওয়া হয় নাই। তবে ভগবান অর্জুনকে 

স্বধর্্াচরণের কর্তব্যত্ব বুঝাইয়াছেন। সেই "শ্বধন্থ পালন করিতে যদি 
জ্ঞান বশতঃ অপরে ছুঃখ পায়, তাহ! ভাবিয়া! একাস্ত কর্তবা কর্ম ত্যাগ 

করিতে নাই । 
আরে তত 

নৈনং ছিন্দ্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহুতি পাবকঃ। 

ন চৈনং ক্রেদয়ন্ত্যাপো। ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩ 

নারে অস্ত্র ছেদিতে ইহারে, নাহি পারে 

দ্হিতে পাঁবক, আর্দ্র নাহি করে বারি, 

না পারে পবন ইহা করিতে শোষণ ॥ ২৩ 

(২৩) আত্মার অবয়ব নাই বলিয়৷ কুঠার প্রভাতি শস্ত্র ইহার অব্য 
ছেদ বা বিভাগ করিতে পারে না। অগ্নি তাহাকে দাহ করিতে পারে না। 

জল তাহাকে আর্্ করে না। সাবয়ব বস্তকে আর্র করিয়া অধর 
[িরঙ্লেষ করাই জলের সামর্থ্য । বায়ু দ্েহবিশিষ্ট দ্রব্যের দ্বেহ শোষণ করি 
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তাহাকে নই করে। আত্ম। স্নেহযুক্ত বস্তু নহে, এ জন্য বাযু কখন তাহাকে 
শোষণ করে না । আত্ম! ভৌতিক পদার্থ নহে, এজন্ত পৃথিব্যাদি কোন 
ভৌতিক পদার্থ আম্মার ক্ষতি বানাশ করিতে পারে না। (শঙ্কর)। 
সলদেহ যেরূপ অস্ত্রে ছেদ করা যায়, অগ্রিতে দগ্ধ করা যায়, জলে আরজ 
ও বাষুতে শু করা যায়, দেহাতিরিক্ত দেহীকে সেরূপ কর! যায় না। 

নারে অস্ত্র অন্ব _খড়গাদি শস্ত্র। পাবক--আগ্রেয়ান্ত্র। বারি-_ 

বরুণান্ত্র। পবন --বা়ব্যান্ত্র এই সকল অস্ত্র যুদ্ধে প্রযুক্ত হয়, (বলদেব )। 

অচ্ছেছ্যোহ্য়মদাহোহয়মক্রেগ্যোহশোষ্য এব চ। 
নিত্যঃ সবিগতঃ স্থাুরচলোহ্য়ং সনাতনঃ ॥ ২৪ 

অচ্ছেদ্য অদাহা ইহা, ক্রেদন শোষণ 

কিছুরই নহেক যোগ্য, ইহ। সর্ববগত, 

নিত্য ও অচল স্থির, ইহা সনাতন ॥ ২৪ 

(২৪)-_পূর্ব শ্লোকে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাই এস্লে সংগ্রহ 
করিয়া পুনরুত্ত হইল। অচ্ছেগ্ধ ইত্যাদি আত্মার লক্ষণ। নিত্য 
সর্বগত ইত্যাদি আত্মার বিশেষ লক্ষণ। যে কারণে পৃথিব্যাদি ভূতসকল 
আত্মাকে বিনষ্ট করিতে পারে না, সেই কারণে ইহা [নত্য সর্ঘগত 
ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত (শঙ্কর)। আত্মা নিত্য বলিয়াই সর্বগত, সর্বগত 
বলিয়াই স্থান্থ বা স্থির, স্থাম্থু বলি্নাই অচল, অচল বলিয়াই সনাতন--কোন 
কাধ্য হইতে নিষ্পন্ন নহে (শঙ্কর ও হনু)। একস্থলে পূর্বোক্ত আত্মার 
লক্ষণ পুনরুক্ত হইয়াছে । শঙ্কর বলেন ইহা পুনরুক্তি নহে। আত্মবস্ত 

ছ্ঞে্, বারংবার প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া কি প্রকারে সংসারালক্ত 
বাক্তির নিকট এই আম্মতত্ব প্রকাশ হুইপ সংসার-নিবৃত্তির কারণ 
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হইবে, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া এইরূপে ভগবান্ আত্মতত্ব নিরগণ 

করিতেছেন। 

সর্ববগত---স্বকর্মের নিমিত্ত পর্য্যায় ক্রমে দেবমনুষ্য তি্যগ।দি দেহগত 

__ পর্যায় ক্রমে বুদ্ধদেবাঁদি সকল শরীর গত (বলদেব) ।কিস্ত সর্বগত 

অর্থে সর্বব্যাপ্ত । পুর্বে ১৭শ শ্লোকে, “যেন সর্বমিদং ততম্, বলা হই" 

যাছে। বেদাস্তমতে একই আত্মা সমুদায় ব্যাপিয়! অবস্থিত-_-আকাশের 

ন্তা় সকলে অনুপ্রবিষ্ট। সাংখ্যমতে পুরুষ বহু। কিন্তু প্রত্যেক 

পুরুষই সর্বব্যাপক । তাহা না হইলে পুরুষ, অন্তের দ্বারা পরিচ্ছিন 

হুইত। প্রত্যেক পুরুষই দেশ-কাল-বস্ত-পরিচ্ছেদ শৃন্ত । দেহী বা পুরুষ 

সর্বগত সর্বব্যাপ্ত হইলে, কিরূপে সাংখ্যের বহুপুরুষবাদ সিদ্ধ হয়, 

তাহা সহজে বুঝা যায় না। পরবর্তী শ্লোক দ্রব্য । 

স্থির (স্থান )-__রূপাস্তরতা প্রাপ্তি শূন্য । 

অচল---অপ্রকম্প্য, পূর্বরূপ অপরিত্যাগী। 

সনাতন-__শাশ্বত, পুরাতন, নিত্য একরূপ। 

অব্যক্তোহয়মচিন্ত্যোহয়মবিকাধ্যোহয়মুচ্যতে | 

তম্মাদদেবং বিদ্দিত্বৈনং নান্ুশোচিতূমহ্সি ॥ ২৫ 

অব্যক্ত অচিস্ত্য ইহা হয় অবিকারী 7 

অতএব এইরূপ জানিয়া ইহায়, 

শোক কর! কভু নহে উচিত তোমার ॥ ২৫ 

(২৫) অব্যক্ত-_-আত্মা চক্ষুরাদি কোন ইস্িয়ের বিষয় নহে। 

এজন্ত আত্ম! অভিব্যক্ত হইতে পারেন না (শঙ্কর )। কোন পাদ 

দ্বারা! তিনি ব্যক্ত নহেন। ্ 



দ্বিতীয় অধ্যায় । ৫৭" 

অচিস্ত্য--চিস্তার অবিষয়। যেবস্ত প্রমণ-গোচর তাহাই চিন্তার 

_ বিষয়। আত্মা প্রমাণ গোচর নহে বলিয়া অচিস্ত্য, তর্কের অগোচর (শঙ্কর)। 
অবিকারী ( অবিকাধ্য )__-অল্ন-সংষোগে দুগ্ধ যেরূপ বিকার প্রাপ্ত 

হয়- আত্মা কিছুতেই সেরূপ বিকার প্রাপ্ত হয় না। নিরবলম্ব জন্তও আত্মা 

অবিকৃত (শঙ্কর )। 

এই রূপ জানিয়া-_অতএব আত্ম! উৎপত্তি, প্রাপ্তি, বিকৃতি ও 

সংস্কৃতিরূপ ক্রিয়ার অধীন নহে, এইরূপ জানিয়া। কেহ কেহ অর্থ করেন 

যেএ আত্মা পরমাত্মা--জীৰাত্মা নহে। 

পূর্বোক্ত কয় শ্লোকের কোন স্থানে "আত্মা কথার উল্লেখ নাই। 

“দেহী”১ “শরীরী” আর “ইহা এই তিনটি কথা মাত্র ব্াবহত আছে। 

সৃতরাং দেহে অবস্থিত জীবাম্াই ইহা ছারা লক্ষিত হইয়াছে। এই 

শীবাত্বা বা পুরুষের যে সকল বিশেষণ কঠোপনিষদে ও সাংখ্াদর্শনে 

আছে, এই.সব শ্রোকে তাহাই পাওয়া যায়। 
সাংখ্য দর্শনে আছে, পুরুষ অসঙ্গ (১।১৫ ), নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্থভাব 

(১১৯), নিক্রিয় (১1৪৯), নিগুণ (১1৫৪), দ্রষ্টী বা সাক্ষী (১1৩৬১), উদাসীন 

(১১৬৩ সাংখ্য তত্বসমাসের ব্যাখ্যায় আছে, «পুরুষ অনাদি, সুঙ্ম, সর্বগত, 
চেতন,অগুণ, নিত্য, দ্রষ্ট, ভোক্তা, অকর্তী, ক্ষেত্রবিৎ, অমল ও অপ্রসবধর্মী। 

পুরাণ বলিয়া, পুরীতে ( দেহ ব। গ্রক্কাতিতে ) শয়ন করে বলিয়া, অথবা: 

পুরোহিত বা সর্বাগ্রবর্তী বলিয়। ইহাকে “পুরুষ” বলে। ইহার আদি অস্ত 
মধ্য নাই বালয়া ইহা “অনাদি”; নিরবয়ব ও অতীন্দ্রিয় বলিয়া ইহা! 'শৃ্ষ+ ). 
র্বস্থানে বিরাজমান বলিয়া এবং গগনবৎ অনস্ত ব্যাপ্ত বলিয়া ইহা' 
সর্বগত'। (জর্শন পণ্ডিত ক্যান্ট যেমুন দেখাইয়াছেন, যে 'দেশ' ও 
কালের” অস্তিত্ব মায়াজনিত, তাহার পারমাথিক অস্তিত্ব নাই, সেইরূপ. 
শ্রুতি অনুসারে আত্মা হইতেই আকাশের সৃষ্টি হয়। সাংখ্যকার বলেন,. 
'দক্কালাবাকাশাদিভ্যঃ অর্থাৎ “দিকৃকাল' প্রকৃতি আকাশাদির 



৫৮ প্রীমদ-ভগবদগীতা । 

গুণ। উহার নিতাত্ব বা স্বাধীন অস্তিত্ব নাই। ) আত্মা এই দিক কাল 
অতিক্রম করিয়া অবস্থান করেন বলিয়া, দিককালের দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন 

বলিয়। ইহা “সর্ধগত” | সুখ দুঃখ মোহ উপলব্ধি করে বলিয়া এই আত্ব! 

“চেতন” । ইহাতে সত্ব রজঃ তমঃ গুণ আশ্রয় করে না বলিয়া ইহ নিগু। 

ইহা স্থষ্ট বা উৎপাগ্ধ নহে বলিয়া “নিত্য” । প্রকৃতির বিকার উপলব্ধি 

করে বলিয়া দদ্রষ্টা'। চেতন জন্ত সুখ ছুঃখ পরিজ্ঞাত হয় বলয়া 

“ভোক্তা, | উদাসীন ও অগুণ বলিয়া ইহা 'অকর্তী। ক্ষেত্র ও গুণ 

বুঝিতে পারে বলিয়া ইহা “ক্ষেত্রজ্ঞ” | ইহাতে শুভাশুভ কর্ম নাই বলিয়া 

'আমল+ | নিব্বীজ বলিয়া ইহা! অপ্রসবধঙ্্ী। এই পুরুষের নামান্তর 

আত্মা, পুমান্, পুংগুণজন্তজীব, ক্ষেব্রজ্ঞ, নর, কবি, ব্রহ্ম, অক্ষর, প্রাণ, যে, 

একে, সে, এই, ইহা । (সাংখ্যতত্বসমাস ভাষ্য )। 

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্ । 
তথাপি ত্বং মহাঁবাহে। নৈনং শোচিতুমহ্মি ॥ ২৬ 

কিম্বা যদি ম্হাবাহু ভাবহ ইহার, 

নিত্য জন্ম হয়, আর নিত্য হয় নাশ, 

তথাপি ইহার তরে শোক অনুচিত ॥ ২৬ 

(২৬) নিত্য জন্ম হয়-_আর যদ্দি তুমি লোক-প্রসিদ্ধি অন্থসারে 

এই প্রক্কৃতিবদ্ধ আত্মাকে বা দেহীকে প্রতিশরীরের উৎপত্তির সহিত 

জাত, এবং প্রতিদেহ নাশের সহিত মৃত বিবেচনা কর; এই লোক" 

প্রসিদ্ধ সাধারণ বিশ্বাসে যদি তোমার আস্থা থাকে । (শঙ্কর )। অথবা বদি 

পাঁঞ্চভৌতিক (স্থূল ভূত হইতে মদশক্তির স্ায় জাত ) বলিয়া আত্মাকে 

এরিয়া লও-_কিংবা! বৌদ্ধদের মত দেহ হইতে ভিন্ন বিজ্ঞানন্বরূগ আত্মা 

প্রতিক্ষণ বিনাশ হইতেছে মনে কর (বলদেব )) দেহের সঙ্গে আত্মার 



দ্বিতীয় অধ্যায় । ৫৯ 

জন্ম ভাবিয়! লও, ও দেহ নাশে আত্মার নাশ হয় মনে কর (স্বামী), 

দৌগত লোকায়তিক ও চার্বাকদিগের মত গ্রহণ কর। 
অন্ুীতা হইতে জানা যায় যে.সেই সময়ে বিভিন্নমত প্রচলিত ছিল। 

(১) জড়বাদী বলিতেন মদ শক্তির ন্যায় বিভিন্ন ভূতের সংযোগ বিশেষ 

হইতে চৈতন্তের উৎপত্তি। (২) ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী বলিতেন, প্রতি 

মুহূর্তে বিজ্ঞান বিশেষের সহিত চৈতন্তের উৎপত্তি ও বিনাশ হয়। (৩) 

কেহ বলিতেন আত্মা নিতা বটে, কিন্ত জড়। মনঃসংযোগে উহা! চৈত্তন্ত- 

যুক্ত হয়। ইন্দ্রিয় সংযোগে উহার জন্ম বণ! যায়। 

অন্ুগীতা যথা-_ 

উর্ধং দেহাৎ বদস্ত্যেকে নৈতদস্তীতি চাপরে । 

গা ঙঁ ঝা ্ঁ 

'অনিত্যং নিতামিত্যেকে নাস্ত্যস্তীত্যাপি চাপরে। 

মন্তন্তে ব্রাহ্মণ! এব ব্রহ্ধজ্ঞ স্তত্ববাদিনঃ ॥ 

এবমেকে পৃথক্ চান্তে বন্ুত্বমপি চাপরে। 

দেশকাঁলাবুভৌ৷ কেচিৎ নৈতদস্তীতি চাপরে ॥ 
( মহাভারত-_অশ্বমেধ পর্বাধ্যায় ৫১।১--৫ )। 

জাতস্ত হি ঞ্রুবোম্ৃত্যু প্রবং জন্ম মৃত্য চ। 

তম্মাদপরিহার্য্যেহর্থে ন ত্বং শোচিতুমহসি ॥ ২ 

জন্মিলে নিশ্চয় স্ৃত্যু, মরিলে জনম; 

অতএব কভু নাহি পরিহার যার-_ 

তার তরে শোক তব নহে ত উচিত ॥ ২৭ 

(২৭) জন্মিলে নিশ্চয় মৃত্যু-+রামান্থজ বলেন, উৎপত্তি বিনাশ 

উভয়ই সত্স্তর অবস্থাবিশেষ মাত্র । নষ্ট হইয়! উৎপত্তি, সতের উৎপত্তির 



৬০ শ্রীমদ্-ভগবদগীত| | 

্তায় বোধ হয়--অসতের উৎপত্তি সেরূপে উপলব্ধ হয় না। দ্রব্যের 
পুর্বাবস্থা হইতে উত্তরাবস্থা প্রাপ্তিই বিনাশ ; যথা-_সাংখ্যে আছে-_“নাশঃ 
কারণ-লয়ঃ | স্বামী বলেন, আত্ম যদি অমর না হয়, তবে কেহ পাপ 
পুণ্যের ভাগী নহে। বলদেব বলেন, অপুর্ব্ব শরীরে ইন্দ্রিয়-যোগই জন্ম, 
ও পুর্ব্ধ শরীরে ইন্দ্িয়-বিয়োগই মৃত্যু। এইজন্য “জন্মিলে' অর্থে, স্বকর্ধ 
বশে শরীর পাইলে । মধুশ্দন বলেন, ধর্মাধন্ম বশে লব্ধ শরীরে কর্মবক্ষয় 
হইলে শরীর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, এবং পূর্বজন্মকৃত পাপপুণ্যাদির ভোগদ্বারা 
স্বর্গে | নরকে থাকিয়া! এই ভোগের ক্ষয় হয়। সেই পাপপুণ্যাদি ক্ষয়ের 

পরে পুনর্বার জন্ম হয়। কিন্তু এ ব্যাখ্য। এস্থলে তত সঙ্গত বোধ হয় না। 

জন্ম, মৃত্যু এখানে পুর্ব শ্লোক অনুসারে গ্রহণ কর! যাইতে পারে। 

পুর্ব শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে দেহীকে নিত্জাত ও নিত্যম্থৃত সিদ্ধান্ত 

করিলেও মৃত্যুতে শোক করা উচিত নহে । কেন উচিত নহে তাহাই 
এ শ্লোকে বলা হুইয়াছে। যদি লব্ধজরন্মা জীবের মৃত্যু ও মৃতের জন্ম 
অব্যভিচারী বা অবশ্ঠন্তাবী হইল, তবে যে মরণ অপরিহাধ্য, তাহার জন্ত 

শোক করা কর্তব্য নহে। যাহা হউক এস্থলে মুতের জন্ম অবশ্তস্তাবী বলায় 

জন্মান্তর উল্লিথিত হইয়াছে ; ইহাতে দেহনাশের সহিত দেহীর নাশ উক্ত 
হয় নাই, ইহা বলা যায়। আর ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ অনুসারে এরূপ অর্থও 

করা যায় যে, নিত্যজাত ও নিত্যমুত অর্থাৎ প্রতিক্ষণে জাত, ও প্রতিক্ষণ 

মুত। আত্ম! ক্ষণিক বিজ্ঞান প্রবাহ মাত্র ; অতএব মরণানম্তর জন্ম -_অর্থাৎ 

প্রতিক্ষণে জীবাত্মার মরণানস্তর জন্ম হয়। এ অর্থও ঠিক সঙ্গত নহে। 

শোক করা নহেত উচিত-রামান্ুজ বলেন, পরিণাম শ্বভাৰ 

দেহের উৎপত্তি বিনাশ অব্শ্থস্তাবী বলয় শোক করা অন্গচিত। 

পূর্ব সাংখ্যজ্ঞান বুঝাইয়া, তদচুসারে অর্জুনের শোক করা উচিত 
নহে, ইহা উপদ্ি্ট হইয়াছে । অঞ্জুনের যদি সে জ্ঞান না হয়, আত্মতক্ক 
শ্রবণ করিয়াও আশ্চর্ধ্য হইয়া যদি কিছু বুঝিতে না পারেন, এবং দেহীর 



দ্বি্ঠীয় অধ্যায়। ৬১ 

দেহের সহিত জন্মমৃত্যু অবশ্ঠান্তাবী ও অপরিহার্য মনে করেন, তাহা হুই- 
লেও ষ্ঠাহার শোক করা কেন কর্তব্য নহে, তাহা এই ২৬শ-_২৭শ শ্রোকে 
বুঝান হইয়াছে । যে দেহাভিমানী-_দেহাত্মবাদী__ষে প্ররুতিবদ্ধ, সেই 
পুরুষের অজ্ঞানে যেকপ দেহের জন্ম মৃত্যুতে তাহার জন্মমৃত্যু অন্থভৃত হয়, 
সেই এই জন্মমৃত্যু অসসথস্তাবী জানিয়াও শোক করে। যাহ! অবশ্থস্তাবী, 
তাহার জন্ত শোক করা উচিত নহে। 

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত | 
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮ 

আদিতে অব্যক্ত রহে, ব্যক্ত মধ্যকালে, 
নিধনে অব্যক্ত পুনঃ হয় ভূতগণ ; 

"- তবে কেন, হে ভারত, এ শোক-বিলাপ ? ২৮ 
(২৮) ভূত-জীব। পুল মিত্রা্দি কার্য'কারণ সংঘাতাত্মক 

প্রাণী (শঙ্কর)। দেহ বা পৃথিব্যাদি ভূতময় শরীরী (স্বামী ও মধু)। গীতায় 
প্রা সর্বত্র ভৃত'-_জীব বা প্রাণী অর্থে ব্যবহৃত হইক্সাছে। ভূত অর্থ 
দেহাভিমানী ক্ষর পুকষ (১৫1১৬) এস্থলে শক্ষবাচার্য্য সেই অর্থ করেন। 

অব্যক্ত-_অর্থাৎ অদর্শন বা অন্ুপলব্ধি (শঙ্কর, হন) |, শান্ত 
আছে-- 

“অদর্শনাদাপতিতঃ পুরশ্চাদর্শনং গতঃ । 
নাসৌ তব ন তন্ত ত্বং বৃথা কা পরিদেবনা ॥” 

জন্মের গুর্ব্বে ও পরে স্থল শরীর থাকে না-_স্ুতরাং সুক্ষ শরীরের উপলব্ধি 
ই না। অথবা অবিস্া-উপহিত পুরুষ সৃষ্টির প্রথমে ( আদিতে ) অব্যক্ত 
থাকে, লয়ের পরেও অব্যক্ত হয় (মধ)। স্বামী প্রততি ব্যারাকারগণ বলেন 



৬২ ভ্রীমদ-ভগবদগীতা । 

যে, অব্যক্ত-_-এখানে সাংখ্য-কথিত সুগ্্র ও ইন্্রিয়ের অগোচর মূল প্রক্কতি 

ৰা প্রধান। এবং এ শ্রোকের অর্থ এই যে, আদিতে বাঁ স্থষ্টিকালে প্রধান 

“অব্যক্ত”, মধা বা স্থষ্টিকালে '্যক্ত* বা ভূতময় শরীরাদিরূপে প্রকাশিত, 

ও শেষে বাঁ লয়ে পুনর্ব্বার “অব্যক্ত”, হইকা প্রধানে মিশিয়া যায় (বলদেব)। 

গীতার অব্যক্ত অর্থে অব্যক্ত বা কুটস্থ পুরুষ নির্দিষ্ট হইয়াছে। ক্চিৎ 

অব্যক্ত অর্থে ব্রন্গের জীব ও জড় প্রক্কৃতি উক্ত হইয়াছে । (৭1৫ ও ৮1১৮ 

ইত্যাদি শ্লোক দৃষ্টব্য )। এস্থলে অবাক্ত অর্থে যাহা ব্যক্ত নহে 

(07089731550) | সাংখ্যমতে তাহা মূল প্রকৃতি । ধিনি অব্যক্ত হইতেও 

অব্যক্ত তিনি পরমেশ্বর । অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে সমুদায় বাক্ত হয়ঃ এবং 

সেই অব্যক্তে শেষে লয় প্রাপ্ত হয়। (গীতা ৮/১৮)। এস্কলে অর্থ ভূতগণ বা 

দেহাভিমানী জীব, দেহযুক্ত অবস্থায় ব্যক্ত (0724)81556) আর দেহগ্রহণের 

পূর্বে ও পরে অব্যক্ত (91)17)9101550) থাকে ।' অব্যক্ত এখানে বিশেষণ। 

মধ্যকাল-__-জন্ম-মরণান্তরাল কাল (স্বামী) দেহযুক্ত জীবিত 

অবস্থায়। 

আশ্চ্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনম্ 

আশ্চর্যযবদ্ বদতি তখৈব চান্যঃ। 

আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি 
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিত॥ ২৯ 

সস্তার) 

কেহ হেরে এরে আশ্চধ্যের হ্যায়, 

আশ্চর্য্ের প্রায় কেহ কহে তায়, 
কেহ শুনে আর আশ্চর্য্য হুইয়া, 

নাহি জানে এরে- কেহ ত শুনিয়া ॥ ২৯ 



প্রথম অধ্যায়। ৬৩ 

(২৯) কঠোপনিষদের দ্বিতীয় বল্লীর ৭ম শ্লোক ও এইরূপ-_ 
“শ্রবণায়াপি বনুভির্ষো ন লভ্যঃ 

শৃরস্তোহপি বহবো যং ন বিহ্যঃ। 

আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোহস্ত লব্ধ 

আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলা ন্রশিষ্টঃ ॥” 
আশ্চর্য্যের স্যায়__যাহা অকস্মাৎ দৃষ্ট হয়, যাহ! অদ্ভূত ও অদৃ্টপূ্ব 

তাহা আশ্চর্য্য | অদৃষ্ট-পূর্বব আত্মার কথা জানিতে গিয়া! লোকে আশ্রর্ধ্য হয়। 
আত্মাকে অের্থাৎ দেহীকে) কেন আশ্র্ধ্যের স্তায় দেখে, কেহ বা আশ্চর্যের 
গ্তায় বলে, কেহ বা আশ্চধ্যের স্তায় শুনে । অথবা যে আত্মাকে দেখিতে 
পায় বলিতে পারে এবং শুনিতে পারে সে আশ্র্য্যতুল্য, (শঙ্কর )। 
অথবা শান্তর ও আচার্যের উপদেশ পাইয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিলেও 
লোকে বিস্মিত হইয়! ইহার'বিষয় আলোচন! করে-__ইহাঁর স্বরূপ সহজে 
ধারণ! করিতে বা ইহার নিশ্চয় জ্ঞানলাভ করিতে পারে না। অর্থাৎ 
“শরীরাতিরিক্ত আশ্চর্যযস্বরূপ আত্মার দ্রষ্টা, বক্তা, শ্রোতা কাহারও 
আত্ম-নিশ্চয় করা সহজ হয় না।” অবিদ্ধা হেতু আত্মাকে বিরুদ্ধ 
অর্থাৎ যুক্ত বন্ধ, জড় চৈতন্ত ইত্যাদি দেখিয়া! আশ্চর্য্য হয়। (মধু)। 
আশ্ধ্যবৎ শব্দটি ক্রিয়ার বিশেষণ ব1 কর্তীর বিশেষণ রূপে গ্রহণ করা 
যায়। তাহাতে উক্তরূপ ভিন্ন অর্থ হয়। 

সাধনা দ্বারা ( ষোগ-বলে ) আত্ম-সাক্ষাৎকার হইলে তবে আত্মার 
স্বরূপ বিজ্ঞান হয । কেবণ শ্রবণ দ্বারা তাহ! কদাচিৎ সম্ভব হয়। £ 

কেহ নারে জানিতে-_-অর্থাৎ উপযুক্ত লোকের মধ্যে কত সহম্রের 
ভিতর কদাচিৎ ছুই এক জন মাত্র আত্মাকে উল্লিখিত শ্বরূপে জানিতে 
পারে (শঙ্কর )। আত্মা বাক্য মনের অগোচর বলিয়া, ইহাকে সহজে 
কেহ দেখিতে, বলিতে বা শুনিতে পারে না। শ্রবণ-মননাদি ঘর! সাধনা 
বলে ইহার জ্ঞান হইলে, আশ্চর্ধ্য হইতে হয় (মধু) । কেন উপনিষদে আছে: 



৬৪ শ্রীমদ-ভগবদগীতা । 

আত্মা ব! ব্রহ্ম জ্েরও নহেন মজ্ঞের়ও নহেন। পঅন্তদেব তছিদ্দিতাদথো 

অবিদ্িতাঁদধি'* কেন, ১ম খণ্ড ৪1 (৩ এবং ৯, ১৭ মন্ত্র দ্রষটব্য)। 

অতএব অজ্জুন ত্মতত্ব শুমিয়াও-_ইহার দ্বরূপ জানিতে বা বুঝিতে 

পারিবেন না, ইহ! ইঙ্গিত করা হইয়াছে। (গীতার ৭।৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য ।) 

দেহী নিত্যমবধ্যোহয়ং দেহে সর্বস্য ভারত । 

তন্মাৎ সর্ববাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্থসি ॥ ৩০ 

দেহী নিত্য, অবধ্য সে সবাকার দেহে 

অতএব হে ভারত সর্ববভূত তরে 

শোক করা কভু নহে তোমার উচিত ॥ ৩০ 

(৩০ ) সর্ব ভূত তরে-__দকল প্রাণিগণের জন্য (শঙ্কর)। তীন্মা 

সকলের জন্য ( স্বামী )। ধাহার! ভীম্মা্দি ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাদের 

জন্য (মধু)। দেবাদি স্থাবরান্ত সমুদয় প্রাণীর জন্ত (রামানুজ )। 

পুর্কর কয় শ্লোকে যে “সাংখ্যজ্তান” উপদিষ্ট হইয়াছে, সাংখ্যদর্শনে 

তাহার বিস্তারিত বিবরণ আছে। ভ্রিবিধ হুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির উগায 

নির্ণয় করাই সংখ্যদশনের উদ্দেশ্ত ৷ পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেক জ্ঞান হইতেই 

£থের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়। অজ্জুন দুঃখে অভিভূত হইয়াছিলেন। এই 

অন্ত সেই ছুঃখ নিবৃত্তির প্রধান উপায় যে সাংখ্যজ্ঞান, তাহাই অর্জুনকে 

ভগবান্ প্রথমে উপদেশ দিয়াছেন। 

পুরুষ__প্রক্কৃতি হইতে ভিন্ন। প্রকৃতি হইতে দেহের উৎপত্তি। 

দেহ-_ ক্ষেত্র, দেহী পুরুষ-_- ক্ষেত্র (১৩1১১ ৪, €) দেহের ধর্ম--পুরুষের ৰ 

নহে। প্রক্কৃতি-বন্ধ হইয়। পুরুষ দেহী হয়, দেহাভিমানী হয়। পুরু 

অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ তিন কালেই নিত্য (২।১২)। দ্বেহেন্ € 
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যৌবন জর! প্রভৃতি অবস্থাস্তরের ন্যায় দেহীরও দেহীস্তর হয় (২1১৩), 
অন্ত দেহ গ্রহণ হয় (২।২২)। সুখছূঃখাদি দেহের ধর্ম _ইন্ছিয়ের সহিত 
বিষয়-সম্পর্কে জাত, তাহা! আত্মার ধর্ম নহে (২১৫)। দেহী আবি- 
নাশী, সর্বব্যাপ্ত (২।১৭ ), অপ্রমেয়, জন্ম স্থিতি মৃত্যু প্রভৃতি কোন ভাব- 

বিকারের অধীন নহে। দেহী পুরুষ, _অজ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ, স্থাণু, 
অচল, সনাতন, অব্যক্ত, অচিস্ত্য অবিকারী। পুরুষ অবর্তা, এজন্ত 

তাহা কাহারও হস্তা নহে, কাহাকেও হননাদি কর্মে প্রবৃত্তও করে না। 

অজ্ঞান-বশতঃই দেহী দেহের ধর্ম আপনাতে আরোপ করিয়! বাঁ 

অধ্যাস করিয়! দুঃখ পায়। যখন আপনাকে দেহ হইতে পৃথক বলিয়া 

জানিতে পারে, আত্মা বর্তা নহে ইহা বুঝিতে পারে, তখন তাহার ছঃখ- 

নিবৃত্তি হয়। এইরূপ ছুঃখ-নিবৃত্তির জন্য ভগবান্ অজ্জুনকে সাংখ্যজ্ঞান 
উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু সাংখ্যজ্ঞানে বহু পুরুষবাদ প্রসিদ্ধ ক্মাছে। 

তগবান্ এই শ্লোকে সেই বহু পুরুষবাদের পরিবর্তে এক পরমাত্মতত্বের 
ইঙ্গিত করিয়াছেন। একই দেহী সর্ধভূত-দেহে অবস্থিত, একই আত্মা 
সর্বভূতাত্তরে অবস্থিত--সর্বভূতাত্মা-_পরমাত্রী--পরমপুরুষ (১৩২২ )। 

তিনিই সর্বক্ষেত্রে ক্গেত্রজ্ঞ (১৩।২)। তিনি সর্বভূতে অবিভক্ত হইলেও 
বিভক্কের সায় স্থিত বোধ হয় (১৩।১৬)। পরে ১৩ অধ্যায়ে ইহা বিবৃত 
হইয়াছে। দেহী অজ্ঞানবশতঃ আপনাকে অন্য দেহী হইতে পৃথক্ (ক্ষর 
পুরুষ) মনে করে । সে অজ্ঞান সম্পূর্ণ দূর হইলে, তবে এই একত্ব জ্ঞান হয়। 

স্বধন্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্াস। 
ধর্মযাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছে য়োহন্যৎ ক্ষজিয়স্য ন বিদ্ভাতে॥ ৩১ 

তার পর ভাবি দেখি” স্বধূশ্ম আপন, 
নাহি হ'য়ো বিচলিত ; ধর্ম্ম-যুদ্ধ বিনা, 
ক্ষত্রিয়ের শ্রেয়তর নাহি কিছু আর ॥ ৩১ 
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(৩১) তার পর--কেহ দেহাস্তে আত্মার স্থিতি বিশ্বাস করিতেন, 

কেহ বা বিশ্বাস করিতেন না--ইত্যাদিরূপ আত্মতত্ব বিষয়ে বিভিন্ন মত 

প্রচলিত আছে জানিয়া, এবং ইহার মধ্যে কোন না কোন মতে অর্জুন 

বিশ্বাসবান্ হইতে পারেন মনে করিয়া, অথবা অর্জুন শোক-মোহ-যুক্ত- 

প্রকৃত আত্মতত্ব ধারণায় অসমর্থ এবং আত্মার নিত্যত্ব সর্বব্যাপিস্ 

প্রভৃতি স্বরূপ ধারণায় অক্ষম বিবেচনা! করিয়া, ভগবান্ অন্ত উপদেশ 

দিতেছেন। এই সংক্ষিপ্ত আত্মতত্বের উপদেশ শ্রবণমাত্র অঞ্জুনের অজ্ঞান 

দুর হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ হইবে না, কারণ তাহা অতি কঠোর সাধনা' 

সাধ্য ) ইহা জানিয়৷ ভগবান্ অর্জুনকে স্বধন্মম সাধনের কর্তব্যত! বুঝাইয়া 

ধর্ৃযুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইবার জন্ত এই উপদেশ দিয়াছেন। 
__ ক্ষজিয়ের স্বাভাবিক প্রকৃতির অনুযায়ী বা আত্মন্বভাবানু 

যায়ী যে যুদ্ধ, যাহাতে পৃথিবী জয়ের দ্বারা ধর্ম নর্থ ও প্রজারক্ষণরূপ সংক্্ণ 

সম্পাদিত হয় (স্বামী )। রাজ্য-রক্ষার্থ২ আপনা হইতে উপস্থিত এব 

ধর্মের জন্ত ষে যুদ্ধ কর্তব্য--কেবল তাহাই ধর্যুদ্ধ। এই তত্বই গীতা! 

পরে বুঝান হইবে। 

ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক বর্ণোচিত কর্ম যুদ্ধ, এবং এই জন্ত এ যুদ্ধ যে 

ধর্যদ্ধ, একথা বল! যায় না। ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ-প্রবৃত্তি স্বাভাবিক ) কিন্ত মে 

যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধও হইতে পারে এবং অধর্মযুদ্ধও হইতে পারে। লোডে ! 

বলাদি-জনিত দর্পে পররাজ্য-অপহরণজন্ত বা পরের উদ্বেগ-সাধনদঃ 

যে বুদ্ধ--যাহা নীচবাসনা-মূলক, তাহা অধর যুদ্ধ। যুদ্ধ বাতীত 

যেখানে প্রবলের অত্যাচার প্রশমিত হয় না, যেখানে আত্মরক্ষা ৭ 

পররক্ষা! সম্ভব হয় না, যেখানে এক পক্ষ অন্যায় আচরণ করি! 

তাহার সমর্থন জন্ত যুদ্ধে কৃতনিশ্চয়, সে স্থলে সে পক্ষকে বাধা দিবা 

জন্ত-_আত্ম রক্ষা ও পররক্ষার জন্ত, অধর্্ম ঘমনক্রিয়া ধর্ম-সংরক্ষগ জনগ ৫ 

বুদ্ধ-_তাহা! ধর্ম যুদ্ধ । যাহারা শাস্তির পক্ষপাতী, তাহাদের পক্ষেও এরা 
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যুদ্ধ স্তা়সঙ্গত ও কর্তব্য। কারণ, যুদ্ধদবারা প্রতিপক্ষকে দমন না করিলে, 
পাপের প্রশ্রয় দেওয়া! হয়। এরপ যুদ্ধ বিনা যক্ষে উপস্থিত হয়। (ইহা 
01)51%5 বা! 25579551%6 নহে, ইহা! 0915798৮6 )। এইরূপ যুদ্ধই 
ধ্মযুদ্ধ। ইহাই ন্বর্গের কারণ। ভগবান্ অর্জুনকে এইরূপ যুদ্ধ করিতেই 
উপদেশ দিতেছেন। শাস্ত্রে আছে__ 

আহবেষু মিথোহন্তোন্তং জিঘাংসস্তো! মহীক্ষিত:। 
যুধ্যমানাঃ পরং শক্ত স্বর্গং যাস্ত্যপরাস্ুখম্ ॥ 

পরাশর-স্থতিতে আছে-_ 
'ক্ষতরিয়ো হি প্রজা রক্ষন্ শন্ত্রপাণিঃ প্রদণ্য়নূ। 
নিজ্জিতং পরসৈম্তাদি ক্ষিতিং ধর্শেণ পালয়েৎ ॥ 

মানব ধর্মশাস্ত্রে আছে,_ 

“সমোত্বমাধটি রাজা চাহৃতঃ পালয়ন্ প্রজা; । 
ন নিবর্তেত সংগ্রামাৎ ক্ষাত্রধর্মমনুল্মরন্ ॥” 

- ( গীতার ১৮৪৩ শ্লোক ভ্রষটব্য। ) 
স্বধন্ম__ক্ষত্রিয়ের শ্বাভাবিক ধর্ম-__যুদ্ধ তাহার আত্ম-ধর্ম ( শঙ্কর )। 

জীবমাত্রই প্ররূতির সহিত নিত্য সন্বন্ধযুক্ত । দেহীর বা জীবাস্মাকর 
হরূপতঃ কোন ধর্ম নাই। সুতরাং ম্বধর্ম অর্থে আত্মার ধর্ম্ম হইতে পারে 
সা। প্রক্কতি-সংযোগে আত্মার বা! পুরুষের বন্ধ ভাব হয়। জীব প্রকৃতি- 
বন্ধ হইয়! প্রকৃতির ধর্ম আপনাতে আরোপ করে বলিয়া, সেই জীবেরই ধর্ম 
থাকে। প্রন্কতি--সত্ব, রজঃ ও তম+--এই ভ্রিগুণাত্মিক! | এই গুণের 
ইতর বিশেষ হয়। তদনুসারে গ্রতিজীবের ধর্মেরও ইতর বিশেষ হয়। 
খহার যেরপ প্রক্কতি, তাহার ধর্মও সেইক্ষপ। যে জীবে প্রকৃতির গুণের খে্প বিকাশ থাকে, তাহার ধর্শেরও সেইক্ধপ বিকাশ হয়। এই গুণভেদে 
ধর্ম ভেদ হয়। গুণ ও ধর্ম-তেদ অহসারে কর্প-তেদ হ্য়। গুণ ও কর্শের বিভাগ অনুসারে মান্তবের মধ্যে স্বাভাবিক বর্ণভেদ হয়। এ জন্ত পৃথিবীর 
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সর্বত্রই বর্ণবিভাগ স্বাভাবিক বা ঈশ্বর-নির্দিষ্ট। (গীতার ৪1১৩ ও ১৮1৪১ 

--৪৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য )। সত্ব প্রকৃতির লোক ব্রাঙ্গণধন্্নী ) সত্ত-রজঃ প্রকৃতির 
লোক ক্ষত্রিয়ধর্্মী; রজ-গুমঃ প্রকৃতির লোক বৈশ্ঠধর্মী এবং তম: 
প্রকৃতির লোক শুদ্রধন্্ী। প্রকৃতি প্রভাবেই কর্থ্নের উৎপত্তি। শ্বীভ|বিক 
কর্মবিভাগ অনুসারে বর্ণ বিভাগ হইয়াছে । তন্মধ্যে ক্ষত্রিয়ের ত্বাভীবিক 
কর্ম বা ্বধন্ম-_শৌর্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে অপলায়ন, দান ৪ 

ঈশ্বর ভাব। এ সৰ কথ! গীতার ১৮শ অধ্যায়ে ৪১শ হইতে ৪৪শ শ্লোকে 

বুঝান আছে। 

অতএব ধাহার যাহা স্বাভাবিক ধর্ম, তাহাই তাহার শ্বধর্ম। বঙ্িম 

বাবু বুঝাইয়াছেন, আমাদের সকল বৃত্তির অনুশীলনই ধর্ম্ম। অর্থাং 
জ্ঞানবৃত্তি, কর্মবুত্তি ও চিত্ববৃত্তির সম্যক অনুশীলনই আমাদের ধর্ম । ধারা 

জ্ঞান প্রধান, ধাহাদের জ্ঞানের বিশেষ বিকাশ হইয়াছে, তাহাদের জ্ঞানবৃত্ির 
অন্কুণীলন জন্ত অন্য কর্মের প্রয়োজন নাই। তাহার] কর্ম-সন্তাস করিতে 
পারেন। কিন্তু গীতায় দেখান হইয়াছে, জ্ঞান ও কর্মবৃত্তির সামগ্রস্য করিয়া 

অন্ু্ণীলনই ধন্ম। প্রথমে কম্ম আত্মোক্নতির জগ্ত,_জ্ঞান-মার্গে যাইবার 

জন্য । পরে জ্ঞানপথ পাইলে নিজের জন্য কর্মের প্রয়োজন না থাকিলেও, 

সমাজের জন্ত, লোকহিত দৃষ্টাত্ত দেখাইবার জন্ত-_কর্ট করিতে হইবে। 
প্রথমে সমাজে জ্ঞান ও ধর্ধরক্ষা! ও ধর্ম প্রচার জন্য কর্ম করিতে হয় (ইহা 

ব্রাহ্মণের কর্ম )। তাহার পর সমাজরক্ষার জন্ যুদ্ধাদি করিতে হয় (ইহা 

ক্ষততিয়ের কর্ম )। পরে শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি ও তদান্যজিক গোরব্ষণা 
করিতে হয় (ইহা বৈশ্যের কর্ম)। আর এই সব কর্মে নিযুক্ত লোক 

যাহাতে আপনার পরিচর্যা আপনি না করিয়া, তাহাদের উচ্চতর শক্তিকে 

অগ্রতিহতরূপে কর্তব্য কার্ধাসাধনে নিযুক্ত করিতে পারেন, তজ্জর 

€ নিম) হীনবুদ্ধিসম্পল্প লোকের কর্তব্য, যে সেই সব প্রোকের পরিচর্যা 

করিবে। (ইহা তমঃপ্রক্কৃতি শূড্রের কর্ম)। ধাহার যে্ধপ প্রন্কৃতি ও শক্তি 
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তিনি সমাজ রক্ষার্থ দেইরূপ কর্মের অনুসরণ করিবেন । কারণ সেই কর্্মই 

্ঠাহার সহজ ও অনার়াসদাধ্য। ইহার মধ্যে ধিনি যে কার্য করিবার উপ- 

ুক্ত,তাহাই তাহার অনুষ্ঠেয় কর্ম বা [05 । সেই কর্ম্বারাই সমাজরক্ষা ও 

সমাজের উন্নতি হয় ; সুতরাং যিনি যে কর্মের উপযুক্ত, সমাজমধ্যে অবস্থান 

অনুসারে যিনি যে কর্মে নিয়োজিত সেই কর্ম তীহার অহুষ্টেয়। ইহাই 

বধশ্মীচরণ। ইহা! দ্বারাই সিদ্ধিলাভ হয়, ইহা! হারাই ঈশ্বরার্চন! হয়। ইহাই 

পরম তপন্তা । ইহাই ভগবৎ-সেবার প্রকৃষ্ট পথ (গীতা ১৮।৪৫-- 

৪৬)। আমাদের শাস্ত্রে এইরূপ প্রকৃতি অনুসারে বর্ণ বিভাগ ও প্রত্যেক 

বর্ণের স্বধন্্ম বিধিবন্ধ হইয়াছে । এবং মানুষ মাতাপিতৃজ শরীর হইতে 

তাহাদের অনুরূপ প্রতি পাঁয় বলিয়াই সাধারণতঃ এই বর্ণ-বিভাগ পুরুষ- 
পরম্পরাগত বা 1০:508:977 হইয়াছে । গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ৩৫শ 

শ্লোকে আছে, পরধর্মানুষ্ঠান অপেক্ষা শ্বধর্মানুষ্ঠান সর্ববতোভাবে শ্রেয়ঃ। 

টীফাকার বলদেব কতকগুলি শ্বধর্ম ত্যাগের দৃাত্ত দিয়া। এই 

কথ! বুঝাইয়াছেন । তিনি বলেন, পরগুরাম বিশ্বামিত্র প্রভৃতি স্বধর্ম্ম 

ত্যাগ করিয়াছিলেন। শাস্ত্রে এরূপ আরও দৃষ্টান্ত কখন কখন দেখিতে 

পাওয়া যায়। তাহাতে এই সাধারণ বিধির কোন ব্যভিচার হয় না। 

তাহারা ষে কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিগেন, সেই কুলোচিত কর প্রবৃদ্ধি 

দমন করিয়া, তীহাক্! ঘটনাচক্রে অন্ত রূপ কর্ম করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 

শাস্ত্র বুঝান আছে যে, এরূপ করিতে তাহাদের বিশেষ কষ্ট হইয়াছিল। 

্বধর্মের পরিবর্তে দ্রোণাদির ক্ষাত্র ধর্ম গ্রহণ কষ্টসাধ্য ছিল। ক্ষত্রিয় 

দেবরাত প্রভৃতি আশ্রম-্ধর্্মীচরণ দ্বারা বাসনা ক্ষীণ হইলে, তবে পরি- 
ব্রাজকের ধর্ম গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। বঙ্কিম বাবু তাহার গীতা- 

ব্যাথায় এই কর্্মবিভাগ ও কর্্ানথণারে বর্ণবিভাগ-তন্ব বুঝাইরাছেন । 

তাহা এস্থলে উল্লেখের আবশ্তাক নাই। 



৭০ প্রীমদ-ভগবদগীতা | 

যদৃচ্ছয়! চোঁপপন্নং স্বর্গদারমপাঁরৃতমূ। 

স্ুখিনঃ ক্ষত্রিয় পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥ ৩২ 

যে যুদ্ধ আপনা হ'তে হয় উপস্থিত-_ 

মুক্ত-স্বর্গ-দ্বার যাহা,__-লভে যে ক্ষত্রিয় 

এ হেন সমর পার্থ, স্থখী সেই জন ॥ ৩২ 

(৩২) আপন! হ'তে-__ স্ব প্রবন্র-ব্যতিরেকে ( মধু )। বিনা প্রার্থনার 

আগত (শঙ্কর)। প্রযত্র বিনা উপস্থিত যুদ্ধ ক্ষতরিয়ের ধর্্মসঙ্গত যুদ্ধ । পূর্বে 

উক্ত হইয়াছে ষে, এ যুদ্ধ যাহাতে ন1 হয়, এবং বিনা যুদ্ধে যাহাতে ছূর্য্যোধন 

পাগডবদিগের নিকট হইতে অন্তায়-পূর্বক হৃত রাজ্য তাহাদিগকে ফিরা- 

ইয়া দেন, অন্ততঃ তাহাদিগকে পাঁচখানি মাত্র গ্রাম দেন, সে জগ 

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সবিশেষ চেষ্টা করিয়া ছিলেন। কিন্ত হূর্য্যোধন কোন কথা 

গুনেন নাই। এজন্ত যুদ্ধ অপরিহাধ্য হইল। ( মহাভারত উদ্ভোগপর্ব 

ষ্টব্য )। সুতরাং পাগ্ডবেরা যত্ব করিয়া এ যুদ্ধ উপস্থিতকরেন নাই। 

মুক্ত ন্বর্গ-দ্বার-__কীর্তি, রাজ্য বা ্বর্গ-লাভরূপ ফলসাধক যে 

যুদ্ধ (মধু)। যুদ্ধে হত হইলেও যে স্বর্গে গতি হয়, তাহা পূর্ধরে উজ 

হইয়াছে। (পূর্ব শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য )। 

স্খী-_সুলাহুযায়ী অর্থ_স্থী ক্ষত্রিয়গণ এ রূপ যুদ্ধ লাভ করিয়া 

থাকেন। নিজ প্রবৃত্তি বা প্ররুতির অনুযায়ী যে কর্ণ্ম সেই কর্প্দ করিতে 

পারিলেই মানুষে সুখী হয়। যুদ্ধ-_বীর শৌধ্যযসম্পন্ন ক্ষত্রিয়ের প্রকৃতির 

অন্থযারী। সেই প্রকুতির চরিতার্থতাতেই তাহার সুখ। কর্তব্য 

পালনেই স্থখ। ধর্মাযুদ্ধ ক্ষত্িয়ের কর্তব্য। ধর্মযুদ্ধেই ক্ষত্রিয় বীর ইহকাণে 

আপন কর্তব্য পালন করিয়া সুখী হন। পরকালেও স্বর্গ লাত করিয! 

স্ুখীহন। ধর্শযুদ্ধে যিনি পরাম্ুখ না হন, তিনি হয় যুদ্ধ'জয় করিনেব। 
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অথবা যুদ্ধে হত হইবেন। রণে ভজ দিয়া পলায়ন ক্ষত্রিয়-ধর্শ-বিরুদ্ধ | 
ুদ্ধজয় করিলে ইহকালে স্থুখ লাভ হয়, এবং পরকালে শ্বধন্্াটরণ 
ফলে স্বর্গ লাভ হয়। যুদ্ধে হত হইলে সন্ঃ ন্বর্গে গতি হয়। 

অথ চেহ ত্বমিমং ধন্দ্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি | 
ততঃ ন্বধর্্নং কীতিঞ্ হিত্বা পাপমবাপ্ন্যসি ॥ ৩৩ 

হেন ধর্ম্যুদ্ধ তুমি নাহি কর যদি,__ 
ত৷ হলে স্বধন্ম আর স্ৃকীত্তি তোমার 
পরিহরি,_-পাপ তুমি করিবে অর্জন ॥ ৩৩ 

(৩৩) স্বধন্ম-"*অর্জঞন- _মানবধর্শশাস্ত্রে আছে__ 

প্যস্ত ভীতঃ পরাবৃত্তঃ সংগ্রামে হন্ততে পরৈঃ। 
“ভর্তর্দ,স্কতং কিঞ্ৎ তৎ সর্ধং প্রতিপদ্তে। 

যন্তস্ত সুকৃতং কিঞ্চিদমুত্রার্থমুপার্জিতম্। 
ভর্তা তৎ সর্ব্মাদত্তে পরাবৃত্তহতন্ত তু ॥% 

* স্বধন্ম্ সম্বন্ধে পুর্বে ৩১শ শ্লোকের টীকা ভ্রষ্টব্য। 
স্থকীন্তি-_মহাদেবাদির সহিত সংগ্রাম-জনিত কীর্তি (শঙ্কর )। 

অজ্জুনের কীর্তি অনেক। মহাভারতে তাহা বণিত আছে। তাহা! 
এন্কলে বিবৃত করিবার গ্রয়োজন নাই। এই সকল কীর্তি হইতে অর্জুন 
বুদ্ধে অজেয়, অপরাজিত, এই খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন । তিনি স্বধর্থ 
পালন দ্বার! ক্ষত্রিয়ের আদর্শ হইয়াছিলেন। 

পাপ অজ্জন-_শ্বধর্ম আচরণে পরাজ্ধুখ হইলে, যেমন পাঁপ হয়" 
সেইরূপ যে কীর্তিমান্, সে অকীর্তিকর কার্য করিলে, অর্থাৎ যাহাতে 
তাহার সে কীর্তির লোপ হয়, এরূপ আচরণ করিলেও তাহার পাপ হয়। 



২ শ্রীমদ্-ভগবদগীতা । 

সৎকার্ধ দ্বারাই কীর্তিলাভ হয়। অসৎ বা অনুচিত কার্য্েই অকীন্তি হয়। 

অতএব অকার্তিকর কার্ধ্য পাপ-জনক | 
চর 
আতিক] 

অকীপ্ভিঞ্াপি ভূতানি কথযিষ্যন্তি তেহুব্যয়াম্। 
সম্ভাবিতস্ত চাকীর্তিন্মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪ 

অক্ষয় অকীর্তি তব ঘোধিবে সংসার-_ 
মানীর অকীন্তি হয় মরণ অধিক ॥ ৩৪ 

(৩৪) অক্ষয় ( অব্যন়্ম্ )_ দীর্ঘকালব্যাপী (শঙ্কর )) চিরস্থারী। 

ংসার- মূলে আছে “ভৃতানি” | প্রাণিগণ (শঙ্কর )। 

মানীর (সম্তাবিতন্ত )--ধন্মাত্মা শুর ইত্যাদি গুণের দ্বার! সম্মানিত 

যে তাহার (হম্ছ)। 

মরণ অধিক--মানীর পক্ষে অপমানই তাহার মৃত্যু । অপমানে 

তাহাকে জীবন্মুত হইয়! থাকিতে হয়। যে হেতু অপমান মৃত্ধু অপেক্ষাও 

অধিক র্লেশকর, অতএব অপমান অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়। 

ভয়াদ্রণাভুপরতং মংস্থান্তে ত্বাং মহারথাঃ | 

যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতে। ভূত্বা যাস্তাসি লাঘবম্ ॥ ৩৫ 

মহারথগণ ইহা! ভাবিবে নিশ্চয়--- 

ভয় হেতু রণ হ'তে হইলে বিরত ; 
সম্মান করিত যার! ঘ্বণিবে তোমায় ॥ ৩৫ 

(৩৫) মহারথগণ- দূর্যোধন প্রভৃতি (শঙ্কর)। ছূর্য্যোধন গঞ্গ 
সমস্ত মহারথগণ (রামান্ত )। 



দ্বিতীয় অধ্যায় । ৭৩ 

ভয়হেতু- কর্ণ গ্রভৃতির ভয়ে (শঙ্কর )। 

ঘ্বণিবে (লাঘব )-_অনাদর করিবে (স্বামী )। লঘ্ুবা সামান্ত মন 
করিবে, যুদ্ধে পরাজ্ধুখ মনে করিবে । 

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহুন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ। 
নিন্দস্তত্তব সামর্থ্যং ততো ছুঃখতরং নু কিম্ ॥ ৩৬ 

অবাচ্য বচন কত তোমার অহিত 

কহিবে, নিন্দিবে আর সামর্থ্য তোমার,_- 

ইহা হ'তে ছুঃখকর কিবা আছে আর ? ৩৬ 

(৩৬) অহিত--অহতকর। অবাচ্যবচন-__অবজ্ঞান্ুচক বাক্য। 

সামর্থ্য-__তুমি বিপক্ষগণের সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ, এই বলিয়া 
শক্রগণ তোমার নিন্দা! করিবে ( রামানুজ )। 

দুঃখকর- এবংবিধ নিন্দাদি শ্রবণে “মরণই শ্রেয়”, অবশ্তই এইরূপ 

মনে হইবে ( রামানুজ )। তুমি যুদ্ধ করিয়! ভীম্মার্দিকে বধ করিয়া যে ছঃখ 

ধ্লাইবে মনে করিতেছ, যুদ্ধ না করায় এইরূপ নিন্দা শ্রবণে তোমার 

ততোধিক ছুঃখ হইবে (মধু) । 

হতে। ব। প্রান্দ্যষি স্বর্গং জিত্বা! বা ভোক্ষ্যসে মহীমৃ।« 
তম্মাভুতিষ্ঠ কৌন্তেঘ যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭ 

পাবে স্বর্গ হত হও বদি, জয়ী হ'লে 

ভুক্সিবে ধরার রাজ্য ! তবে হে কোস্তে় 
সংগ্রাম সংকল্প করি করহ উত্থান ॥ ৩৭ 
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(৩৭) স্বর্গ-পরম নিঃশ্রের়স (রামান্থজ)। যুদ্ধে মৃত্যু হইলে যে স্বর্গ. 
লাভ হয়, তাহ! পূর্বে উক্ত হইয়াছে। 

রামান্তজ বলেন যে ফলাভিসন্ধি ত্যাগ পূর্বক যে স্বধর্মম যুদ্ধ, তাহা 

পরম ধর্স, এজন্ত তাহা নিশ্রেয়স বা মুক্তি লাভের উপায়। স্থৃতি 

বিধান পূর্বে উক্ত হইয়াছে। যথা-_ 
প্ছাবিমৌ পুরুযৌ লোকে ুর্য্যমগ্ডলভেদিনৌ । 

পরিব্রাড়, যোগযুক্তশ্চ রণে চাঁভিমুখো হতঃ।” 

গ্রাম সংকল্প করি- _যুদ্ধই যে পরমপুরুযার্থ-লক্ষণ নিঃশ্রেয়স- 

সাধন, ইহা স্থির নিশ্চয় করিয়া (রামানুজ )। যুদ্ধে জর হউক, পরাজয় 

হউক, উভয়েই লাভ ইহা স্থির করিয়া (মধু )। 

অর্জুন পুর্বে যুদ্ধ করা! বা না করায় কি লাভ বাক্ষতি, তাহা গণনা 

করিতেছিলেন ও যুদ্ধ শ্রেয় নহে, ইহা ভগবানকে বলিতেছিলেন। অর্জুন 
লাভালাভ বিচার পূর্বক যুদ্ধ কর! কর্তব্য কি অকর্তব্য স্থির করিতে- 

ছেন দেখিয়! ভগবান্ তাহাকে এই লাভ ও ক্ষতি বিষয়েও উপদেশ 
দিতেছেন। অর্জুন যুদ্ধ শ্রেয় কি না তাহাই বিবেচনা করিতেছিলেন-_ 

যুদ্ধ করিয়! গুরু ও বন্ধু বধ করা অন্তায়, তাহাতে কোন সুখ বা প্রীতি হুইবে 

না ভাবিতেছিলেন,__ কুলক্ষয়ে দোষ দেখিতেছিলেন,-_-কুলক্ষয়কারীর পাপ 
চিন্তা করিতেছিলেন ও এই সব মনে করিয়া শোক পাইতেছিলেন। 

তিনি স্পষ্ট করিয়া লাভালাভের কথা বলেন নাই। তাহার ইঙ্গিত 

করিয়াছিলেন মাত্র । 
(৩২-৩৭)- _বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন, গীতার :এ শ্লোকগুলি £যেরগ 

ংলগ্ন ও হেয় ধর্ননীতিজ্ঞাপক, তাহাতে এগুলিকে প্রক্ষি্ত বলিয়া 

বোধ হয়। কিন্ত সেরূপ অন্ুমীন করিবার কোন কারণ নাই। পূর্বে 
১১শ শ্লোকের টাকার ইহার প্রয়োজন দেখাইতে চেষ্ট! করিয়াছি। এস্থলে 

তাঁহার পুনরুল্লেখ নিশ্রয়োজন। কিন্ত তাহা ব্যতীত আরও কথ 
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আছে। গীতার প্রথম অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে যে, অঙ্জুন তখন ভ্রান্ত ও 
মোহযুক্ত। তিনি ষে লোক-সাধারণ দয়া প্রভৃতি কোমল বৃত্তিবশে 

ুগ্ধ হইয়া» প্রকৃত ধর্মপথ বুঝিতে না পাননিয়া বৃথা! পাণ্ডিত্যাভিমান 

(করিতেছিলেন, তাহা ক্ষণস্থায়ী। কিছুক্ষণ পরে ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক 
্রবৃত্তিবশে তিনি তাহা ভুলিয়া গিয়৷ যুদ্ধে নিশ্চয়ই প্রবৃত্ত হুইবেন। এই 
কথা গীতার ১৮ অধ্যায়ের ৫৯ম ও ৬০ম গ্লোকে উক্ত হইয়াছে । যথা-_ 

““যদহস্কারমাশ্রিত্য ন যোতস্ত ইতি মন্তসে। 

মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে গ্রকৃতিস্তাং নিযোক্ষ্যতি ॥ 
শ্বভাবজেন কৌসন্তের় নিবন্ধ: শ্বেন কর্ণা 

ৃ কর্তং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্তবশোইপি তৎ ॥”, 

_ এই ক্ষত্রিয়- প্রকৃতি কিরূপে অক্জ্ুনকে কর্মে নিয়োজিত করিবে ? লোকে 

ষ্টাহাকে ছোট করিবে,_-ঠাহার কীর্তিলোপ হইবে এবং যুদ্ধে তাহার 
বশঃ বিলুপ্ত হইবে,__- এই সকল রাজসিক ভাবনা পরে তাহাকে মুগ্ধ করিয়া 
কর্থে নিয়োজিত করিবে । তাহাই এই কয় শ্লোকে বুঝান আছে। অথবা 
অন্জুন প্রথমে যতটুকু বুঝিবার অধিকারী, এখানে ততটুকু মাত্র বুঝান হই- 
য়াছে, ইহাও বলা! যায়। 

- শঙ্করাচার্য্য বলেন, লৌকিক ন্তায় বা নীতির অস্থুসরণ করিয়া এই 
উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। 

এই কয় শ্লোক হইতে বুঝ! যায় যে, এ যুদ্ধে পাওবদের যে নিশ্চয়ই 
জয় হইবে, ভগবান্ এখানে অর্জুনকে এরূপ আশা দেন নাই। যুদ্ধে রও, 
হইতে পারে, পরাজয়ও হইতে পারে। ব্রণ পাগুবদের পক্ষ বলিয়া যে 

অয় নিশ্চিত, তাহ! ভগবান্ বলেন নাই, অর্জুনও বুঝেন নাই। তথাপি 
তগবান্ অর্জুনকে বুদ্ধ করা কর্তব্য বলিয়া বুঝাইতেছেন। ভগবান্ 
শক্ণ এক স্থলে সঞ্জয়কে বলিয়াছিলেন, "পাগ্ডবের! পৈতৃক ধর্মে স্থিতি 
করিয়া যদি বিপদ্প্রস্ত হন, মৃত্যুমুখে পতিত হন, তথাপি 'বখাশক্তি 
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্বধর্ম পালন করাতে, তাহাদের মৃত্যুও প্রশংসিত হইবে ।” ভগবান্ অন্তত্ 
(উদ্যোগ পর্বে) বলিয়াছেন যে,"দৈব ও পুরুষকার-_-এই ছইয়ে লোকস্থিতি 

ংযুক্ত হইয়া! রহিয়াছে । পুক্ষবকার-সহকারে যাহা! হইতে পারে, আমি 
সেই পধ্যস্ত করিব। দৈব হইতে যেকাধ্য হয়, তাহা করিতে আমি 

কিছুতেই সমর্থ নহি।” 

অতএব যুদ্ধে জয় বা পরাজয় উভয়ই হইতে পারে। অর্জুন যদি 
সাধারণ লোকের ন্টাঁয় লাভ ও ক্ষতি গণন! করিয়া কার্ধা করিতে প্পরবৃত্ 

হন, এজন্য এস্থলে উক্ত হইয়াছে যে জয়ে ও পরাজয়ে-_উভয়েই তাহার 
লাভ হইবে । ক্ষজিয় রণে পরাজিত হইয়া! পলায়ন করে না। পরাজিত 

হইলে তাহার থৃত্যু নিশ্চয়, সম্মুখ সমরে সে হত হইবে । তাহার ফল 

দ্বর্গ। আর জয় হইলে ত রাজ্যলাঁভ হুইবেই। যাহা হউক, এরগ 

লাভালাভ স্থির করিয়! কর্তব্য কর্ম করিতে প্রবৃত্ত বা তাহ। হইতে নিবৃত্ত 

হওয়া উচিত নহে । ফলাফল, লাভালাভ, নিজের স্থখ ছুঃখ, শ্রেয় অশ্রের 

এমন কি পাপ পুণ্য পর্যাস্ত বিচার করিয়া কর্তব্য কর্ম্ম বা স্ববধর্গের 

আচরণ বা অনাচরণ স্থির কর! কর্তব্য নহে। কর্তব্য কর্ম সর্বা। 

-বস্থায়ই কর্তব্য । তবে কর্তব্য কন্দ কি তাহ প্রথমে স্থির করিতে হয়। 

তাহাতেও ব্যক্তি বিশেষের বিচারশক্তির উপর নির্ভর করা উচিত নহে" 

মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞান ভ্রমশূন্ত নহে। এ জন্ত শাস্ত্র হইতে তাহা! স্থির 
করিতে হয়। বর্ণ ও আশ্রমোচিত ধর্ম, এবং দেশকালপাত্র অনুসারে যে ধর্ম 

'আচরণীয় বা কর্তব্য, তাহা শাস্ত্রে বিহিত আছে। শাস্ত্র অগ্রাহ্ করিয়! ইহ 
বিচারের বিষয় নহে । গীতায় উক্ত হইয়াছে (১৬ অধ্যায়ের ২৩,২৪ প্লোক)- 

ষঃ শাস্ত্র বধিমুৎস্যক্য বর্ততে কামকারতঃ | 

ন স সিদ্ধিমবাপ্রোতি ন স্থখং ন পরাং গতিম্ ॥ 

তন্মাৎ শান্ত্ং গ্রমাণং তে কার্য্যাকার্ধযবাবস্থিতে৷। 
জঞাত্বা শান্্রবিধানোক্তং কর্ম কর্ত,মিহার্হসি ॥ 
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অতএব ধর্মযুদ্ধ যে শান্ত্র অনুসারে বিহিত, তাহা জানিয়া লাভালাভাদি- 

গণনা না করিয়া, তাহার অনুষ্ঠান করা কর্তব্য | কর্তব্যকম্্ব করিতেই 

হইবে, তাহাতে লাভালাভ প্রভৃতি সমজ্ঞান করিতে হইবে। এজন্ত 
পরবর্তী শ্লোকের অবতারণা । 

(লতা 8:০১ 

স্থখছুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভে। জয়!জয়ৌ | 

ততো যুদ্ধায় যুজ্যন্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৮ 

সুখ্খ ছুঃখ, লাভালাভ, জয় পরাজয়, 

সমজ্ঞান করি, তবে রণে যুস্ত হও )-- 

তা! হ'লে কখন পাপ হবে না তোমার ॥৩৮ 

পাপ হবে না__পৃর্বে অজ্ঞুন বলিয়াছেন (১/৩৬ ) যে যুদ্ধে লোক- 

হত্যা জন্য পাপ আছে। আততায়ীদেরও যুদ্ধে বধ করিলে পাপ হয়। 

যুদ্ধে লোকক্ষয় করিয়া জাতিধর্ম্ম ও কুলধর্থ নষ্ট করার জন্ত পাপ হয়। 
ভগবান ইহারই উত্তরে বলিতেছেন যে, যদি নিষ্কাম ভাবে সুখ ছুঃখ লাভা- 
লাভ প্রভৃতি বিবেচনা না করিয়া অর্থাৎ তাহাতে নিরপেক্ষ হইয়া কেবল 
কর্তব্য বুদ্ধিতে অস্ষেয়্ বলিয়া ধর্মীধর্ম আচরণ করা যায়, তবে তাহাতে 
পাপ নাই। সকাম হইয়া, কর্মযোগ আশ্রয় না করিয়া, এই যুদ্ধরূপ ম্বধর্ম্ের 
আচরণে পাপ আছে । অতএব পাপ হইতে মুক্ত হইতে হইলে, নির্চাম 
ভাবে কর্তব্য বুদ্ধিতে এই যুদ্ধ করিতে হইবে। 

এস্থানে পুর্ব্ব কথা স্মরণ করা! উচিত। অর্জুনের প্রকৃতি এরূপে গঠিত 
থে তাহাকে যুদ্ধ করিতেই হুইবে। মহাারতে তাহা, দৃষ্টাস্ত দিয়! দেখান 
আছে। প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশেও অর্জুনের মোহ যায় নাই। তিনি 

থ্রধম কয় দিন অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। পরে যখন 
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'অভিমন্থ্যর বধ সংবাদ পাইলেন, তখন তীঁহার ক্রোধ হইল। তিনি সব 

ভূলিয়! গিয়া! রীতিমত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং শক্রবিনাশে কু 

সঙ্কর হইলেন। এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়! ন্বধর্মাচরণ 

করিবার পরিবর্তে এস্থানে অর্জুনকে প্রবৃত্তি সংযত করিয়া কর্যোগ সাধ. 
নের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। 

অতএব যখন ক্ষত্রিয়ন্বভাব অর্জুনকে প্রর্কৃতিবশে যুদ্ধ করিতেই 

হইবে-_তখন উক্তরূপ লোক নিন্দাভয় বা ন্বর্গাদি কামনারূপ নিকৃষ্ট বুদ্ধি 
যুক্ত হুইয়। যুদ্ধে রত হইবার পরিবর্তে, এইরূপ বুদ্ধিতে তাহার ক্্ন করা 
কর্তব্য যে, তাহাতে তাহার ধর্মের স্বুপ্তি হইবে, অধন্্ন হইবে না। শুধু 
স্বধর্ম্ ভাবিয়া যুদ্ধ করিলে ও বিশেষ লাভ নাই। তাহাতে কামন। থাকিলে 

স্বর্গাদি ফললাভ হয় মাত্র। তাহা এই অধ্যায়ের ৩১ ও ৩২ শ্লোকে দেখান 

আছে। নিফামভাবে, ফলাকাজ্ষা ও আসৃক্তি ত্যাগ করিয়া, চিত্বকে 

অবিকৃত রাখিয়। বা সমতাযুক্ত হইয়া, এই স্বধর্ম আচরণ করিতে হুইবে। 

তাহা হইলে স্বধন্ম আচরণে পাপ পুণ্যরূপ কর্ম বন্ধন হইবে না, ইহাই 

গীতোক্ত কর্মযোগ। ইহা! এই অধ্যায়ের ৩৮ হইতে ৫৩ শ্লোক পর্যাস 

ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এবং পরের কয় অধ্যায়ে আরও বিস্তারিত বুঝান 

হইয়াছে । ্ | 
মধুস্থদন বলেন, স্বধর্্ম বুদ্ধিতে কর্তব্য ভাবিয়া উক্ত রূপে যুদ্ধ করিয়া 

জীবহিংসা করিলেও :তাহাতে পাপ হয় না। ফল কামনা করিয়া নিজের 

্বার্থের ভন্ত যুদ্ধ করিলেই পাপ হয়। পূর্ব ক্লোকে যে যুদ্ধের আম্য্িক 
ফল ন্বর্গাদির কথা বল! হইয়াছে, তাহাতে দোষ নাই । আপন্তস্ব স্মৃতিতে 
আছে, “ফলের জন্য আত্রবৃক্ষ রোপণ করিলেও যেমন তাহা হইতে ছায়া 

“গন্ধ ইত্যাদি আনুষঙ্গিক রূপে ,পাওয়! যায়, সেইরূপ উক্তপ্রকারে ধর্ 

আচরণ করিলে তাহার আনুষঙ্গিক কোন গৌণ ফলে কোন দোষ হা 
না 1” এই অধ্যায়ের ৭*শ শ্লোক ভ্রষ্টব্য। ৃ্ 
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শঙ্কর|চাধ্য বলেন, পুর্বে “শ্বধন্্ অবলোকন করিয়া ইত্যাদি হইতে, 
অর্থাং ৩১শ শ্লোক হইতে ৩৭শ শ্লোক পর্যন্ত মোহ অপন্য়নের কারণ 

লোকসিঞ্চ যুক্তি মাত্র উক্ত হইয়াছে । এ সকল যুক্তিতে তাৎপর্ধ্য নাই। 
প্রমার্থ দর্শনই গীতা শাস্ত্রের প্রকৃত প্রতিপাগ্ত বিষয় । তাহার বিভাগ 

প্রদর্শন করিবার জন্ত “এষা সাংখো বুদ্ধিঃ” ইত্যাদি শ্লোকের অবতারণ!। 

এই স্থানেই শাস্ত্রের বিষয়-বিভাগ দশিত হইয়াছে সাংখ্যজ্ঞন ও কর্মযোগ 
উভয় নিষ্ঠার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে । পর শ্লোকে তাহা দ্রষ্টব্য । 

এষ! তেহভিহিভা সাংখ্যে বুদ্ধিধোগে ত্বিমাং শৃণু। 
বুদ্ধ্য। যুক্কে৷ যয়! পার্থ কন্মবন্ধং প্রহাস্তাসি ॥ ৩৯ 

সপ স্পগ৩৩ 

এই সাংখ্যে বুদ্ধি আমি-_-কহিন্ু তোমায়; 

যোগে বুদ্ধি যাহা পার্থ, করহ শ্রবণ-_ 

ছেদিবে কন্মবন্ধন যেই বুদ্ধিযোগে ॥ ৩৯ 

(৩৯) সাংখ্য বুদ্ধি-_সাংখ্য বা পরমার্থ-স্ত-বিষয়ক বুদ্ধি ব! 

জ্ঞান, যাহা হইতে সংসারে শোক-মোহার্দি সাক্ষাৎ নিবৃত্ত হয়। (শঙ্কর )। 

যাহা সন্যক্ প্রকারে বস্ততত্ব প্রকাশ করে, তাহাই সাংখ্য বা সম্যক্ জ্ঞান) ' 

তাহার দ্বার যে আত্মতত্ব প্রকাশিত হয়, তাহাই নিরুক্তকার-মতে সাংখ্য- 

জ্ঞান (বলদেব, স্বামী )। অথব! সাংখ্য অর্থে আত্মতত্ব বা 

পুরুষতত্ব (রামানুজ )। নিরুপাধিক পরমা ত্বতব্ব-প্রতিপাদক উপনিষদই 
সাংখ্য। অথবা! ওপনিষদ পুরুষই সাংখা ( মধু )। শঙ্করাচার্ধ্য বলিয়াছেন-_ 

এই গ্রন্থে যে পরমার্থতত্ব নিরূপণ করা হইয়াছে, তাহাই সাংখ্য--তদ্বিষরে 
যে বুদ্ধি, অর্থাৎ আত্মা জন্মাদি ছয় প্রকার (পুর্বোল্লিখিত ) বিকারের 
অতাঁত এবং অকর্তী, প্রভৃতি আত্মার যে শ্বরূপ উপদিষ্ট আছে,তাহায় সম্যক 
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বুদ্ধি বা ক্তানই সাংখ) জ্ঞান। সাংখ্য দর্শনে পুরুষ ব জীবাস্মার ন্বরূপ ও 

প্রকৃতির সহিত তাহার সম্বন্ধ ত্যাগ রূপ মোক্ষের যে তত্ব আলোচিত হই- 

যাছে, তাহ! হইতে এই আত্মার ম্বরূপ সম্বন্ধে ষে জ্ঞান হয়, এস্কলে বোধ 

হয় তাহাই সাংখ্য জ্ঞান বলিয়৷ উল্লিখিত হইয়াছে। মহধি কপিল সাংখ্- 

দর্শনের প্রবর্তক । গীতায় তাহার নাম পাওয়! যায়। এজন্য বলা যায় যে, 

গীতার পূর্বেও সংখ্যাদর্শন প্রবর্তিত ছিল। সংখ্যা হুইতে সাংখ্য। 

সম্যক্ খ্যায়তে ইতি সংখ্যা ) সংখ্যার ভাব সাংখ্য। এক ছুই ইত্যাদি-_ 

সংখ্যা (21010967)। ংখ্যার দ্বার প্রধানতঃ বস্ততত্ববিবেক হয়। 

সাংখ্য দর্শনে তত্ব সকল সংখ্য। দ্বারা বুঝান আছে। সাংখ্যতত্বসমাদ 

হইতে তাহ! পাওয়া যায়। যথা, মূলতব্ব পঞ্চবিংশতি, প্রমাণ তিন প্রকার, 

অশক্তি ৫€* প্রকার ইত্যাদি । এইরূপ সংখ্যা দ্বারা তত্ব পিশ্চয় করা 

হইয়াছে বলিয়া কাপিল দর্শনের নাম সাংখ্যদর্শন ৷ এই সাংখ্য দর্শন হইতে 

আঁত্মতত্ব সন্ধে যে জ্ঞান হয়, তাহ! সাংখ্য জ্ঞান। সাংখ্য দর্শনের পুরুষ, 

আর গীতার দেহী, একই | দেহরূপ পুরে অবস্থান হেতু পুরুষ, তিনিই 

দেহী। পুকুষ-প্রক্কতি-বিবেক-জ্ঞান সাংখ্যদর্শন হইতে লন্ধ হা 

এবং তাহার ফলে হুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়। এ স্থলে এই সাংখ্যতত্ব 

বুঝান হইয়াছে । বুধি এই জ্ঞানে স্থির হইলে, তাহ] সাংখ্য বুদ্ধি। 

যোগবুদ্ধি যাহা-_-যোগে অর্থাৎ কর্্মযোগে যে বুদ্ধি। সাঁংখোরা ধা 

স্তানীরা আত্মজ্ঞান লাভের উপায়ভূত আসক্তি ও ফলাকাজ্কা ত্যাগপুরববক 

ন্থখঢুঃখ লাভালাভ প্রভৃতি ঘন্দ জ্ঞান দুর করিয়া (তাহ! সমান ভ্তান করিয়) 

কেবল কর্তব্য বুদ্ধিতে যে কর্মানুষ্ঠানে ও সমাধিতে মনোনিবেশ করেন, 

তাহাই কর্ণযোগ । ইহার বৃত্াস্ত পরে (৪*শ হইতে ৫৩) গ্লোকে ব্যাথ্যা 

হইয়াছে ( শঙ্কর )। অথবা সাংখ্যজ্ঞান জন্মাইবার পুর্বে দেহাঁদি হই 

ভিন্ন, আত্মার কর্তৃত্ব ভোক্ত-ত্বাদি হইতে জাত ধর্ম্াধন্মাদিরূপ সংস্কার সক 

লের স্বরূপ নিরপণপূর্বক মোক্ষসাধনের যে অনুষ্ঠান, তাহাই যোঁগ। সাং 
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মতে, পঞ্ডিতগণ যোগের অনুষ্ঠান দ্বারাই আত্মজ্ঞান লাভ করেন। “'বৃদ্তি- 
নিরোধাৎ তৎসিদ্ধিঃ।” (সাংখ্য হুত্র, ৩৩১) গীতায় এই যোগ প্রথম 
অর্থে__অর্থাৎ নিফাম কর্্মযোগ অর্থে ব্যবহৃত হইযাছে। নিষাম হইয়া 
ও সমত। প্রাপ্ত হইরা আসক্তি ত্যাগ পূর্বক কেবল কর্তবাবোধে কর্ম 
করিবার যে কৌশল--_তাহাই এই যোগ। 

বাহগ্ববিষয়-সম্পর্কে সুথদ বিষয়ে রাগ ( আকর্ষণ ) এবং ছুঃখদ-বিষয়ে 
ঘ্েষ উৎপন্ন হয়। সাধারণতঃ স্থখদ বিষয় লাভ ও ছুঃখদ বিষয় ত্যাগ 
করিবার জন্য আমাদের কর্মে প্রবৃত্তি হয়। এই কর্মপ্রবৃত্তি কামন! বা 
বাসনা-মূলক । বাসন! বা কামনাকে নিগৃহীত বা সংযত করিয়৷ (0615191 
910১6 ৮৮111 )--কেবল কর্তব্যবোধে (1 0851) এই বুদ্ধিতে ) প্রবৃত্তি 
যত করিয়া ও কেবল জ্ঞান-পরিচাঁলিত হইয়া, কর্ম করিতে সাধনা করাই 

কর্মযোগ। এইরূপে কর্ন 'করিবার বুদ্ধিই যোগবুদ্ধি। অর্থাৎ জ্ঞানে যুক্ত 
হয়৷ পুর্ববোক্তরূপে কর্ম্ম করিবার যে বুদ্ধি, তাহাই যোগবুদ্ধি। 

যোগ-__-এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্তক যে, সগ্খণ ঈশ্বরের সহিত, 
অথবা পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হইবার কিংব! ব্ন্গম্বরূপে অবস্থান করি- 
বার বিভিন্ন প্রকার সাধনাকে গীতায় 'যোগ”-_এই সাধারণ নাম দেওয়া 
চ্ইয়াছে। যথা,_--ঈশ্বরে সমাহিতচিত্ত হইয়া, চিত্তের বিক্ষেপ সংযত করিয়া 
'কর্মা-সাধনা, অথব। ঈশ্বরে সমাহিতচিত্ত হইবার জন্, নির্মম নিফামতাবে 
এবং মন ও ইন্দ্রিয্গণকে সংযত করিয়া, সমতাযুকত হইয়া, কর্ম করিবার 
কৌশলই-- কর্্মযোগ । সেইরূপ আত্মজ্ঞানবিরোধী কর্ম প্রবৃত্তিকে এবং 
মন ও ইন্দ্রিয়কে দমন করিয়, নিয়ত আত্মজ্ঞানে টির হইবার যে সাধনা 
তাহা সাংখ্যযোগ। সেইরূপ ঈশ্বরে চিত্তকে সমাহিত ও অন্ুরক্ত করিবার 
উপায়--ভক্িযোগ। ব্রদ্ধে ( নি৭) 'সমাহিতচিত্ত হইলে__জ্ঞানযোগ । 
ইহার উপারন্বরূপ চিত্তসংযমজন্ত-_কর্ণসন্্যাসযোগ চিত্ববৃন্ধি নিরোধ করিয়া 
মাত্ম্বরূপে অবস্থান ধ্যানযোগ। অতএব গীতায় এইরপে উল্লিধিত 



৮২ শ্রীমদ-ভগবধশগীতা । 

ঈশ্বরে কিংবা বন্ষের সহিত যুক্ত হইবার বিভিন্ন উপায়ম্বরূপ যে সকল পন্থা 
'আছে--সকলই যোগ। 

ইহ! ব্যতীত গীতায় আমাদৈর জ্ঞাতব্য মুল তস্বগুলিকে বা সেই যোগ- 
সাধনার উপায়সকলকেও যোগ বলা হইয়াছে,_যথ। বিতৃতি-যোগ, 

গুণত্রয়-বিভাগ যোগ, দৈবাস্র-সম্পদূ-বিভাগ যোগ। সুতরাং গীতায় 
সাধারণতঃ প্রতি অধ্যায়-নির্দিষ্ট তত্বগুলিকে যোগ বল! যাইতে পারে। 

কর্মমবন্ধন--ধর্দ ও অধর্ন্বরূপ বন্ধন (শঙ্কর)। সংসার (রামানুজ)। 
কর্খাত্মকবন্ধন ম্বোমী)। পাপ পুণ্যাত্মক নানারূপ কর্ম হইতে, ধর্ম বা অধর 
নামক যে আত্মার বন্ধন উৎপন্ন হয়, তাহাই কর্বন্ধন। আমরা যখন ষে 

কর্ম করি নাকেন, সকলই আমাদের সুস্ধ শরীরে- একরূপ ক্রিয়াফল 

অস্কিত করিয়! দেয়, তাহার কখন লোপ হয় না । এই জন্ত আমরা আমা- 
দের পুর্ব কর্ম বা মনোভাব পরে ল্মরণ করিতে পারি; স্মরণ না করিতে: 

পারিলেও, এ গুলি আমাদের মনে সংস্কারাবস্থায় থাকিয়! যায়। ইহাই 
আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে রঞ্জিত করে। মৃত্যুর পরেও এই সকল সংস্কার 

শুঙ্ষষশরীরে থাকিয়া যায়। এই সংস্কার-সমষ্টি পরজগ্মে আমাদের "ম্বভাব' 

রূপে পরিণত হয়--আমাদের প্রকৃতিকে সংগঠিত করে। ইহাতে দে 

বাসনা-বীজ উপ্ত থাকে, পরজন্মে তাহার কতকগুলি অঙস্কুরিত হয়, আমন 
তদনুসারে জাতি আয়ু ও ভোগ লভ করি। ইহাই কর্মনবন্ধন। | 

ছেদ্দিবে--এই কর্ধ-বন্ধন ছেদের কথ! “প্রয়োজনার্থ, বল! হইয়াছে। 
প্রক্কত অর্থ এই যে, ঈশ্বর-প্রসাদে জ্ঞানলাভ করিয়া কর্বন্ধন পরিাগ 

করিতে পারিবে, (শঙ্কর)। আত্মজ্ঞান-পর্রবক কর্পানুষ্ঠানই মোক্ষো 
উপায়। ইহাই পরে বুদ্ধিযোগ বলিয়! উল্লিখিত (রামানূজ )। ঈশ্বর 
বুদ্ধিতে কর্ম করিয়! ুন্ধাস্তঃকরণ হইলে, ততপ্রসাদ্ে যে অপরোক্ষ জ্ঞান 

জন্মে, সেই জ্ঞানেই কন্মাত্বক বন্ধন সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিবে (স্বামী )। 
ভগবানের আজ্ঞার মহা আক়াস সাধ্য কর্ম করিতে করিতে সেই 



দ্বিতীয় অধ্যায় । ৮৩ 

উদ্দেশ্ের মহিমায় আত্মজ্ঞান-নিষ্ঠা জন্মে, তাহা দ্বারা সংসার হইতে উত্তীর্ণ 
হইবে (বলদেব)। কর্ম নিমিত্ত যে জ্ঞানের প্রতিবন্ধ, তাহ! বুদ্ধিযোগে 
চিত্তশুদ্ধিকর ধশ্্ীর্থা কর্ম্ম আচরণে দুর হইবে, মেধু)। ভোক্ুত্ব ও কর্তৃত্বের 

অভিমান হেতুই কর্মবন্ধন হ্য়। ভক্তিযোগে তাহা ছিন্ন হয় (বিশ্বনাথ )। 
কর্মযোগ দ্বারা চিত্ত সম্পূর্ণ শুদ্ধ হইলে, তবে জ্ঞানের বিকাশে আত্মদর্শন 
হয়। তখন কর্ম্নবন্ধন ছিন্ন হয়। গীতায় পরে এ সকল কথা বুঝান 
হইয়াছে । 

নেহাভিক্রমনাঁশোহস্তি প্রত্যবায়ে! ন বিদ্ভতে। 
স্বল্নমপ্যস্থ্য ধর্মস্ত ভ্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ৪০ 

অনুষ্ঠানে নিক্ষলত কিন্থা প্রত্যবায় 
নাহিক ইহাতে; এধর্ট্মের আচরণ- 

অল্লেতেও ত্রাণ করে, মহাভয় হ'তে ॥ ৪* 
(৪৯) এই কর্মযোগের আরও বিশেষত্ব আছে। যথা (১) ইহার 

অনুষ্ঠানে নিচ্ষলতা নাই, (২) অঙ্গ-বৈকল্য জন্য কোন বিদ্ব বা! প্রত্যবায় 
নাই, (৩) ইহার অল্প অনুষ্ঠানেও সংসারভয় দূর হয়। ইহাই এ শ্লোকে 
উক্ত হইয়াছে, ( শঙ্কর )। 

অনুষ্ঠানে নিক্ষলতা-_-(অভিক্রম-নাশঃ)- অতিক্রম অর্থে প্রার্ত, 
তাহার নাশ। কৃষি প্রভৃতি কর্ধে আরস্ত'নাশ সম্ভব। ইহার আরস্তে 
অন্তরায় উপস্থিত হইতে পারে। তৎপরে হলচালন, বীজবপন, জলসেচ্ন 
ইত্যাদি কোন অনুষ্ঠানের ক্রুটি হইলে, ফা পাওয়া যায় না। সেইরূপ 
ফ্লাতিসন্ধি-সূলক সকল কর্মের প্রারস্তনাশের সম্ভাবনা! আছে। কর্ণ- 
যোগ বিষয়ে প্রারস্তে সেরূপ নিক্ষলতার বা! নাশের সম্ভাবনা নাই। ফলাভি- 
সন্ধি না করিয়া কেবল কর্তব্য বুদ্ধিতে কর্ম করিলে বদি কোন প্রতিবদ্ধক 



৮৪ ভ্রীমদৃ-ভগবদগীত। | 

হেতু তাহা সম্পূর্ণ না হয়»--তবে তাহাতে নিক্ষলতা-জনিত ক্ষোভের 
কারণ থাকে না। 

প্রত্যবায় নাহিক-কাম্য কর্মে হিংসার্দি-জনিত পাপ হয়। মন্ত্রাদিতে 

'অলবৈকল্য হইলে, তাহাতে কেবল যে কর্ম্ম নিক্ষল হয় এমন নহে, পরস্ত 
তাহাতে পাপ হয়। শঙ্করাচারধ্য বলেন,__চিকিৎসাকর্মের স্তায় ইহাতে 

প্রত্যবায় নাই। 

ইহাতে-_:এই মোক্ষ মার্গে যে কর্ম-যোগ তাহাতে (শঙ্কর, হু) 

এ ধন্মের-_কর্মযোগের (শঙ্কর )। নিফফষাম কম্মযোগের (শ্বামী)। 

শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্তিযোগের (বিশ্বনীথ)। শেষের অর্থ সঙ্গত নহে। 

আচরণ-অল্লেতেও-_যদ্ধি চেষ্টা করিয়াও কর্ম সম্পূর্ণ কর! না 
যায়, অথবা যদি অল্প পরিমাণেও আচরণ করা যায়। অন্তর্য্যামী ভগবান্ 

নিফামকর্ম-প্রবৃত্তি জনিত যে অনুষ্ঠান, তাহা অল্প হইলেও, তাহার ফর 

€চিত্তবিগুদ্ধি) প্রদান করেন। ৬ অধ্যায়ে ৪৯৪৭ শ্লোক ভষ্টবা। 

মহাভয়--সংসারভয়, বা জন্ম-মরণাদিনধূপ হুঃখভয় (শঙ্কর )। 
০. ০০ 

ব্যবসায়াত্সিক বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন । 

বহুশাখ। হনস্তাশ্চ বুদ্ধযোহুব্যবসায়িনাষ্ ॥ ৪১ 

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি হে কুরুনন্দন 

হয় এক হেথা ; কিন্ত অব্যবসায়ীর 

বুদ্ধি হয় অস্তহীন--বহু শাখাময় ॥ ৪১ 

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি-€পূর্বে যে সাংখ্যে বুদ্ধি ও যোগে বুদ্ধির বধ 

উক্ত হইয়াছে, তাহা কি প্রকার ইহাই এন্থলে বিবৃত হইয়াছে। 

ব্যবসায়াত্মিকা অর্থাৎ লিশ্চয়স্বভাবা বুদ্ধি, প্রমাণজনিত বিবেক 

(শঙ্কর)। অথবা ঈশ্বরারাধনা-লক্ষণযুক্ত কর্াযোগে বা ঈশ্বরতি-যোদে 



দ্বিতীয় অধ্যায়। ৮৫ 

নিশ্চয়ই পরিআ্রাণ পাইব ( ম্বামী ), বা আত্মতত্ব অনুভব করিব (বলদেব, 

এরূপ এক নিশ্চয়াত্মিক] বুদ্ধিই ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি। শঙ্করাচার্ধ্য আরও 
বলিয়াছেন, যাহাকে সাংখ্যবুদ্ধি বল! হইয়াছে, এবং বক্ষ্যমাণ লক্ষণমুক্ত যে 
(কর্ম) যোগ বুদ্ধির কথা বল! হইবে--উভর়ই ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি । মধু- 

মদন বলেন-_এ সংসারে শ্রেয়োমার্গে “সেই ইহা” এইরূপ নিশ্চয়াম্মিক! 

বৃদ্ধি। সাংখ্য ও কর্মযোগ এক ( মোক্ষরূপ ) ফলসাধক বলিয়া! এ উত্তর 

বুদ্ধই ব্যবসাত্মিকা। সর্বাপেক্ষা রামান্জের অর্থই নিম্নোক্ত 8৪ প্লোকের 
সহিত অধিক সঙ্গত। তিনি বলেন, মুমুক্ষুর অনুষ্ঠের কর্মে বুদ্ধি, এবং 

অনাত্মজ্ঞের কাম্যকর্ম্ে ( কামনাধিকারে ) ফলসাধন বিষয়ে যে স্থির-নিশ্চন় 

বুদ্ধি (8৪ শ্লোক দেখ) উভয়ই ব্যবসারাক্মিকা বুদ্ধি। কেন না, 
সকলপ্রকার কর্মে বুদ্ধি একনিষ্ঠ ও স্থির হইতে পারে, যদি তাহা! এক- 

রূপ ফলসাধনার্থ প্রয়োজন মনে করিয়া, একমনে করা হয়। এ কারণ 

যেএ জীবনে ধনোপার্জনই একমাত্র উদ্দেশ্তা করিয়া তাহার জন্য কর্ণ 

করে-_তাহাৰ বুদ্ধিও এই অর্থে ব্যবসায়াত্সিক! বলা যায়। বুদ্ধি নিশ্যন্থা- 

স্বিক1 (সাংখ্যদর্শন)। পাতঞ্জল দর্শন মতে বুদ্ধি চিত্তের অন্তর্গত সমাহিত, 

একাগ্র, বিক্ষিপ্ত, ক্ষিণ্ড, মুঢ়, ভেদে চিত্তবৃত্তি পাঁচ প্রকার। যাহাদের 

বৃদ্ধি একাগ্র--তাহাদিগের বুদ্ধিকে এ স্থলে বাবসায়াত্মিক! বল৷ হইয়াছে 
বিক্ষিপ্ত বুদ্ধি বহুশাখাবিশিষ্ট-_-অনস্ত। 

হেথা--শ্রেয়োমার্গে ( শঙ্কর )-_-এই সাংখ্য ও যোগমার্গে। 

অব্যবসায়ীর--অস্থিরচিত্ত ব্যক্তির ) বাহার বুদ্ধি স্থির নর্ছে। 

অস্থিরচিত্ত ব্যক্কি সকামকর্মপ্রবৃত্িবশে স্বর্গ গুজর ধন প্রভৃতি নানারপ 

ফল কামনা করে বলিয়া, তাহার বুদ্ধি মানারপে বিক্ষিপ্ত হয়--কোন 
একটিতে একাগ্রতা লাভ করিতে পারে না। এই অর্থ রাদাছুজের। 

বলদেব প্রভৃতি বলেন, কাম্যকর্থাচুষ্ঠানকারীর বুদ্ধি ব্যবসায়াত্মিকা 

নহে। শক্করাচার্ধ্য বলেন, প্বাহাদের শ্রবণজনিত বিবেকবুদ্ধি হয় নাই, 



৮৬ শ্রীমদ-ভগবদগীতা।। 

তাহারাই অব্যবসায়ী, তাহাদের বুদ্ধি ব্যবসায়াত্মিকা নহে।” এই 
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি--কোথাও এক, কোথা? বা বহুশাখাযুক্ত ও অনস্ত। 

“ইহ* অর্থাৎ পূর্বোক্ত সাংখ্যে যে বুদ্ধি এবং যোগে যে বুদ্ধি-_তাহাই 
“এক* অর্থাৎ এক বিষয়ে অভিনিবিষ্ট । গীতোক্ত জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ, ও 
ভক্তিযোগ বিষয়ে যে অভিনিবিষ্ট বুদ্ধি, তাহার পরিণামফল মোক্ষ। এজন্ত 

তাহা এক,--তাহার লক্ষা একই । ইহ! “ব্যবসায়ীর বুদ্ধি* (গীতা »৩, 

দ্রষ্টব্য )। আর যাহারা কামাত্মা, ভোগৈশ্বর্ষে প্রসক্তিযুক্ত, ঘর্গ পুত্র পণ্ 

দ্বারা-ধনাদি-কামনাসক্ত, তাহাদেরও বুদ্ধি ব্যবসায়াত্মিকা বটে (পরে ৪৪শ 

প্লোক দ্রষ্টব্য )। কিন্তু তাহা বিবিধ ফলের কামনাবশতঃ বহু শাখায় বিতক্ত 

ও অনস্ত। তাহার! বৈদিক ও লৌকিক নানারূপ কন্মে প্রবৃত্ত হয়। 
এ সকল লোককে অব্যবসায়ী বল! হইয়াছে । কেন না তাহারা একমান্ 

যে পরম পুরুষার্থ মোক্ষ-__সেই মোক্ষার্থী নহে । বিবেকজনিত এক নিষ্ঠ বুদ্ধি 

তাহাদের হয় নাই। গীতায় ( ১৮।৩*-__-৩২ শ্লোকে ) সাত্বিক, রাজপিক, 

তামসিক ভেদে ত্রিবিধ বুদ্ধির বিষয় উক্ত হইয়াছে । বলা বাহুল্য যে এই 

অর্থ শঙ্করাচার্ষের অর্থ হইতে ভিন্ন কিন্তু সাংখ্যদর্শনসম্মত । শঙ্করাচার্য্যের 

অর্থ এই যে, ব্যবসায়াত্মিক1 বুদ্ধি সর্বদাই একমুখী--একাগ্র। আর দে 

লক্ষ্য__মুক্তি। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি বহুশাখাবুক্ত ও অনস্ত হইতে পারে 
না। যাহা বহুশীখাযুক্ত ও অনন্ত, তাহ! ব্যবসায়াত্মিক1 বুদ্ধি নহে । কিন্ত 

সাংখ্যদর্শনে বুদ্ধির সাধারণ লক্ষণই “অধ্যবসায়” । (09157017890101 

910 0 7811১096 )। পরে ৪৪শ শ্লোক হইতেও এই অর্থ বোধ 

হয়। . 
অন্তহীন ( অনস্ত )--উক্ত কামীদ্দের কামনা অনস্ত বলিয্বা এবং 

কর্মফণ গুণফলহেতু বহুপ্রকাঞতেদে বহুশাখাবিশিষ্ট বলিয়া, অনন্ত 

(খ্বানী)। শব্বরাচার্ধ্য বলেন, নিশ্চয়ন্বভাবা একই বুদ্ধি অন্ত প্রকার 
বুদ্ধির শাখাতেদের বাধক । এই শ্রেরোমার্সে অন্ত বে; কল রুষি। 
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তাহা নানাবিধ শাখার প্রচার বশতঃ সর্বদ] বিস্তৃত সং টন অনস্ত হইয়া 
থাকে। এই অনস্ত ভেদবুদ্ধি বহুশাখাবিশিষ্ট। প্রতি শাখাভেদে এই 
বুদ্ধিও অনস্ত। 

পাটি হারার 

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচাঁং প্রব্তযবিপশ্চিতঃ | 

নি পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ ॥ ৪২. 

কামাত্মানঃ ম্বর্গপরাঃ জন্মকন্মফলপ্রদম্। 

ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগরিং প্রতি ॥ ৪৩ 

অবিবেকী যেই জন, বেদ-বাদ রত, 

হে অজ্ভ্ঞন! কহে যারা নাহি কিছু আর, 

কামী যার! হয় স্বধু স্বর্গ পরায়ণ,_ 

কহে তার! এইরূপ পুম্পিত বচন, 

 জন্মকর্ম্মফলপ্রদ, ভোগৈঙ্র্যযকর-_ 
বন্ছল বিশেষ ক্রিয়া হয় যার সার। ৪২৪৩ 

(৪২৪৩) অবিবেকী যেই (অবিপশ্চিতঃ)--অপগ্ডিত অল্প 

. মেধাযুক্ত (শঙ্কর )। 

বেদবাদ--বহু অর্থবাদ বা ফল-সাধন-প্রকাশক বেদবাক্য (শঙ্কর 

ও মধু)। অর্থাৎ ইহারা বেদবাক্যের প্রক্কৃত তাৎপর্য্য পরিজ্ঞাতঃ নহে 

(গিরি)। চাতুম্মান্ত প্রভৃতি ব্রত বা যক্ঞাদি বেদবিহিত কর্মে অক্ষয় পুণ্য 

লাত হয়, এইরূপ বেদার্থবাদ (ম্বামী)। বেদের স্বর্মাদিফলবাদ (রামানুজ) | 

কম্মীমাংসা-প্রভৃূতি বাদ। তাহাতে ঞমালক্ত বেদবাদরত--বেদবাক্য- 

প্রতিপাদিত ন্বর্গাদিফল-লাভরূপ আশাপাশে বন্ধ (হনু)। বেদ অর্থাৎ 
বেনের কর্মকাণ্ড। বেদের অর্ধবধাদ, বিধিবাদ প্রভৃতি নানা বাদ প্রচ- 
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লিত আছে। মীমাংসা! দর্শন মতে বাহ! বিধিবাদ ও অর্থবাদ, তাহাই 
প্রামাণ্য । “ন্যর্গকামে। বজেত”-_-এইরূপ যে বিধি বেদে আছে, তাহাই 

প্রামাণ্য । বেদের অপর অংশ প্রামাণ্য নহে। ইহাই বেদবাদ। 

নাহি কিছু আর-_হবর্গ-পশ্বাদি-ফলসাধক বেদোক্ত কর্মব্যতীত 

আর কিছু নাই (শঙ্কর, রামানজ ও বলদেব)। কর্মকাণ্ড নিষ্ঠার ফল 
ব্যতীত আর কিছুই নাই (মধু )। ন্বর্গাদি ফল হইতে ভিন্ন অপবর্গাখ্য 
সখ নাই, (হনু)। ইহাদের কর্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই। ব্রক্ষ-গ্রতি- 

পাদক শ্রুতিকে ইহারা প্রামাণ্য বলেন না। ইহাদের মতে সে শ্রুতি 

বাক্য ষক্তকর্তার স্ততিবাদ মাত্র। 

যাহ? হউক, স্বর্গ ই ষে পরম পুরুতার্থ নহে, ইহাই এস্ানে গ্রতিপাদদিত 

হইয়াছে । যেখানে ন্বর্গাদি কামনা ত্যাগপূর্বক মুক্তির ইচ্ছায় সাধনার 
আরম্ভ, তাহাই গীতোক্ত সাধনার প্রথম *সোপান। গীতা মুক্তি- 

শান্ত্র। সুযুক্ষুর পক্ষে গীতা শাস্ত্র । যতক্ষণ পর্যন্ত কামনা বা বাসন! থাকে, 

ততক্ষণ গীতোক্ত সাধনার অধিকার হয় না। ম্বর্গ যে পরমপুরুযার্থ 
নহে, তাহ! সাংখ্যাদি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। সাংখ্যদর্শনে ন্বরসখকে 
ক্ষয়ণীল ছুঃখমিশ্িত ও তারতম্য-যুক্ত বল! হইয়াছে। শ্রুতিতেও 
আছে,-- 

“তদ্যথেহ কর্ম্মজিতে৷ লোকঃ ক্ষীয়তে |” 

এবমেব অমুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে (৮ (ছান্োগ্য, ৮1১) 

কন্ত শ্রুতিতে আছে,_ 
পল্লব! হ্যেতে অদৃঢ়া বজ্ঞরূপা 

অষ্টাদশোক্ত অবরং বেষু কর্ণ । 
এতচ্ছে,য়ে! যেইতিনন্দস্তি মৃঢ়া 
জর! মৃত্যুং তে পুনরেবাপি বস্তি।” ( সুর, ১২৭ )। 
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কামী যারা---কোমাত্মানঃ) কামহ্বভাব (শঙ্কর)। সকাম বর্ঘপরার়ণ।- 

বিধয়-সুখ-বাসনাগ্রস্ত (বলদেব)। ইহ পরকালে সুখভোগের কামনা 

কারী। ন্বর্গকামনাকারী। ্ 

স্বর্গ-পরায়ণ-_( স্বর্গপর! ) স্বর্গই যাহাদের পরম পুরুযার্থ (শঙ্কর )। 
শবণ-প্রধান যাহারা (হন )। 

পুষ্পিত বচন-_পুশ্পিত বৃক্ষের ন্তায় শোভমান ও শ্রবণ-রমণীয় 
(শঙ্কর)। বিষলতাবৎ আপাত-রনণীয় (স্বামী )। বেদোড়ুত দ্রব্যগুণ কর্মের" 

দবর্গীদি ফলোৎপাদন-সামর্থ্য হেতু, ফলপূর্বভাবীহেতু তাহা পুষ্পের স্তায়, 
ও সেই ভাবী ফলপ্রতিপাদক বেদবাক্যও সেই জন্য পুম্পিত ( হস্থ )। 

জন্মকম্মফলপ্রদ-_:যে সকল কর্্মফলে পুনর্জন্ম হয় (শঙ্কর )। জন্ম 

এবং কর্মফল (ন্বামী )। জন্ম ( দেহ-সম্বন্ধ ), কর্ম (আশ্রমবিহিত ইত্যাদি 
কর্ম), এবং ফল (ন্বর্গলাভাদি ) এই তিন-__-ইহাই বলদেব অর্থ করেন। 

জন্ম, তদধীন কর্ম ও তদধীন ফল (মধু) । 
বৈদিক-কর্মকাণ্ডোক্ত কর্ম ছুই রূপ। কাম্য কন্ম এবং নিত্যবা 

নিষ্ধাম কর্ম্ধ। এক প্রবৃত্তি মার্গে কর্ম আর এক নিবৃততি মার্ধে কর্্ম। মনু 

সংহিতায় আছে-- 

স্থখাভূযদ্রয়িকং চৈব নৈঃশ্রেয়সিকমেবচ। 

প্রবৃত্তং চ নিব্বত্তং চ ছবিবিধং কর্ম বৈদিকম্ ॥ 

ইহ চামুত্র বা কাম্যং প্রবৃত্তং কর্ম উচ্যতে। 

নিফামং জ্ঞানপুর্ববং তু নিবৃত্তমুপদিস্ততে ॥ 

প্রবৃত্তং কর্ম সংসেব্য দেবানামেতি সাম্যতাম্। 

নিবৃত্তং সেবমানস্ত ভৃতান্তত্যেতি পঞ্চ বৈ ॥ মনু ১২1৮৯, 

বজ্, দান ও তপঃ কর্ণ কর্তব্য বুদ্ধিতে নিষ্কামভাবে আচরণ 

করিলে, তাহা চিত্তগুদ্ধির কারণ হয়। এন্ড তাহা কখন ত্যাঁজা নহে 



৯০ শ্রীমদ্-ভগবদগীতা । 

( গীতা ১৮।৫ )। যাহ! কাম্য কর্ম, তাহাই এস্কলে উক্ত হইয়াছে । সেই 

কর্মফলে যে পুণ্য বা পূর্বব অথবা অনৃষ্ট সঞ্চিত হয়-_তাহাই ্র্থপ্রদ এবং 
স্বর্গে ভোগক্ষয়ে পুনর্জন্ম প্রদ ॥ কর্মের দ্বার যেপূপ ফল হয় তাহ ত্রিবিধ--. 

ইষ্ট, অনিষ্ট ও মিশ্র (গীতা ১৮১২ )। এই কর্ম দ্বারা আমাদের সংস্কার 

গঠিত হয়। ইহাই কর্ম্মফলবীজ। জন্মের পুর্বে ষে সংস্কার্বীজ 

স্ষুউপোনুখ হয়__ক্রিয়মাণ হয়, সেই প্রারন্ধ কর্ম্মঘধারা আমাদের জাতি, 

আয়ু ও ভোগ নরূপিত হয়। (“সতি মূলে তদ্ধিপাকে। জাত্যাযুর্ভোগাঃ,”-_ 

ইতি পাতণ্জল হথত্র, ২১৩)। ইহা! দ্বারা আমাদের প্রককতি স্বভাব বা প্রবৃত্তি 
নিরূপিত হয়। (ই প্রবৃত্তিবশে আমরা তদন্রূপ কর্ম করি। এবং 

তদলুসারে আবার যে সংস্কার সংগ্রহ করি তাহা ভবিষ্যতে ফলদান করে। 

স্থুতরাং বৈদিক সকাম কর্ম, যাহা! ক্রিয়া-বিশেষ-বহুল, তাহা এইরূপে জন্ম, 

কম্ম ও ফলপ্রদ। 

ক্রিয়।- _যাহাতে স্বর্গ পণ্ড, পুলাদি লাঁভ নিমিত্ত অনেক ক্রিয়। বাহুল্য 

গ্রকাশিত হইয়াছে :( শঙ্কর 1, অর্থাৎ দেশ কাল ও অধিকারী বিবেচনায় 

প্রকাশিত হইষাছে (গিরি)। অগ্নিহোত্র প্রভৃতি যজ্ঞাদি ক্রিয়া-_-এই 

রূপ অর্থ করিলেও হয়। মধুগ্ছদন এই অর্থ করেন। 

ভোগৈশর্য-_ন্বর্ণের সুখভোগ ও ইন্্ত্বাদি এরশ্বধ্য ( মধু)। 
(৪৮০০৮ এরি 

ভোগৈশ্বর্ধয প্রসক্তানীং তয়াপহ্ৃতচেতনাম্ । 

ব্যবপায়াত্মিক বুদ্ধিঃ সমাধো ন বিধীয়তে ॥ ৪৪ 

তাহে বিমোহিত চিত্ত হয় যাহাদের 

ভোগৈশ্বর্্যকামী যারা-_ন! হয় তাদের 

ব্যবসায়াত্মিক। বুদ্ধি সমাধিতে স্থিত.॥ ৪৪ 

তাহে বিক্সোহিত চিত্ত-_ক্রিয়া-বিশেষ-বছল বেদবাক্য নকল ছার! 



দ্বিতীয় অধ্যায় । ৯১ 

যাহাদের চিত্ত অপহৃত বা বিবেক-প্রজ্ঞা অচ্ছাদ্দিত হয়, (শঙ্কর)। সে 

বাক্যের দ্বারা অপহৃত অর্থাৎ আচ্ছাদিত চেতঃ বা বিবেক জ্ঞান যাহাদের। 

বেদের তদ্রুপ অর্থবাদ স্ততি জন্য, বা কর্মে প্ররোচনার জন্য। অন্ত 

প্রমাণ দ্বারা ব্যাহত সেই অর্থবাদের প্রকৃত তাৎপর্য্যার্থ বুঝিতে যাহারা 

অক্ষম( নধু)। সেই বেদের অর্থবাদদ দ্বারা ও ভোগ এরশবর্য্য-বিষয়ের 
দ্বায়া যাহাণের আত্মজ্ঞান অপহৃত (রামাগ্রজ )। সেই পুম্পিত বাক্যে 

আকৃষ্ট চিত্ত যাহাদের (স্বামী )। 

ভোগৈশ্বর্ধযকামী_ ঠোগ ও ত্ররধ্য সাধনেই যাহাদের প্রসক্তি। 
তাশ'তে যাহারা এণয়বান্, এবং তাহাই যাহাদদের আত্মভূত (শঙ্কর )। 

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি-_পূর্ব শ্লোকের টাকা দ্রষ্টব্য। ইহাদেরও 
বুদ্ধি ব্যবপায়াত্মিক! ব। নিশ্চয়াত্মিকা'; কেনন!, ইহারা ভোগৈশ্বর্য্য লাভ 

অন্ত তৎ্সাধন কর্মে প্রযত্ববান। ইহাদেরও কর্মফল লাভের জন্য লক্ষ্য 

স্থির থাকে। 

সমাপ্রিতে স্থিত- _পুরুষের উপভোগের জন্ত সকল বস্ত যাহাতে 
সমাহিত হয়--সেই অন্তঃকরণকেই সমাধি বলে, তাহাই বুদ্ধিতত্ব। অতএৰ 

অর্থ--ইহাদের অস্তঃকরণে সাংখ্যে বা যোগে বাবসায়াত্মিক1 বুদ্ধি হয় ন 

অর্থাৎ উৎপর হয় না (শঙ্কর )। (সমাধির এই অর্থ কিছু কষ্টকল্পিত )। 
, সমাধি-_-অর্থাৎ সম্প্রজ্জাত ও অসম্প্রজ্ঞাত উভয় প্রকার চিত্তের একা গ্রতা 

(গিরি)। পরমেশ্বরে একাগ্রতা (স্বামী । ব্রহ্গে অবস্থান ( মধুহদন )। 

আত্মজ্ঞান হইতে আত্মনিশ্চয় পুর্বক মোক্ষসাধনভূত কর্ম (রামানজ )। 
যাহাতে সম্ক্ আত্মপ্বরূপ জান! যায়, তাহাই সমাধি নিরুক্তকার এই 
অর্থ করেন, ( বলদেব )। টীকাকারগণ এই প্লোকের শেষ অংশের এই 

অর্থ করেন বে-_এইরূপ লোকে সমাধিতে বা আত্মজ্ঞানে ব্যবসারাস্মিকা 

বৃদ্ধস্থির করিতে পারে না। রামান্ছুজকে অনুসরণ করিয়া এস্বলে অর্থ 

করা হইয়াছে। 



৯২ জীমদ্-ভগবদগীতা। 

ব্রৈগুণ্যবিষয়। বেদ! নিস্ত্ৈগুণ্যো। ভবার্জুন । 
নির্ঘন্দে। নিত্যসত্তস্থে! নির্ধোগক্ষেম আত্মবান্ ॥ ৪৫ 

ত্রিগুণ বিষয় বেদ,_-ত্রিগুণ অতীত, 

নিদ্ঘন্, নিত্যসত্বস্থ হও €ে অর্জন ! 

যোগ ক্ষেম পরিহরি হও মাতুবান। ৪৫ 

(8৫) ব্রিগুণ--( মূলে আছে ব্রৈগুণ্য )--সংসার (শঙ্কর )। গিরি 
ও মধুহুদন বলেন,__এস্থলে বেদের কর্্মকাণ্ডকে বুঝাইতেছে। বেদোক্ 

কম্মানুষ্ঠানে নিশ্চয়ই সংসারে পিপ্ত হইতে হয়--তাই বেদ ভ্রিগুণ ব৷ সংসার 

ব্যাপারের প্রকাশক । স্বামী বলেন, সকাম অধিকারীর কর্্মফল-সন্বন্ধ বেদ 

হইতে প্রতিপন্ন হয় । সত্ব, রজ, তম, এই ত্রিগুণাত্বক প্রকতির বিকারেই 

সংসারের উৎপত্তি। সংসারে জীব স্বাত্বিক রাজসিক ও তামসিক গ্রক্কৃতি- 

যুক্ত হয়। শ্বাত্বিক, রাজসিক, তামদিক অধিকারিভেদে স্বাত্বিক, 

বাজসিক ও তামসিক ক্রিয়াকাণ্ড ও তহৃপযুক্ত কর্্মফলের ব্যাপার বেছে 

বধিত আছে । তাহার ফলে এই ত্রিগুণাত্মক সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ 

করিতে হয়। রামানুজ বেদের কর্মকাণ্ডের মর্ধযাদা রক্ষা! করিতে গিয়া ভিন্ন 

অর্থ করিয়াছেন। তিন বণ্েন, ত্রেগুণ্য অর্থে সত্ব-রজন্তম-প্রচুর পুরুষ। 

রাজসিক তামমিক লোক হ্বর্ণাদি সাধনরূপ হিত বুঝে ন!। স্বাত্বিক 

লোক প্রবৃত্তি মার্গে বৈদিক কর্থে অধিকারী বটে, কিন্ধু তাহারা 

মোক্ষবিমুখ হইলে কামনাবশে উদ্ভ্রান্ত হয়। এইজন্ত বেদ অৈগুপা বিষয় । 

হন্থুমান বলেন, “সত্ব রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের কার্য রাগ ছেযাদি। 

এই অনুরাগ ও দ্বেষষুক্ত বিষয় যাহাতে আছে, সেই বেদ ত্রৈগুণ্য বিষয়। 

ত্রিগুণ অতীত-__(নিস্বৈগুণ্য ) অর্থাৎ ভ্রিগুণাস্মক প্রকৃতির বশীভূত 

ন। হৃইয় আত্মার শ্বরূপে অবস্থান কর। শক্করাচার্য্য ও.ম্বামী অর্থ করেন-- 

নিষ্কাম হও। রামানুজ বলেন, ইদানীং অর্জুনের সন্ব-প্রাচুধ্য বশতঃ রঙ 



দ্বিতীয় অধ্যায়। ৯৩ 

ও তমোগুণ সন্কীর্ণ হওয়ায়, তাহার এ ছুই গুণ যাহাতে আর বৃদ্ধি না হয়, 

কেবল তিনি এক সত্বগুণেই যুক্ত থাকেন, ইহাই উপদিষ্ট হুইয়াছে। 

বলদেব বলেন, সমুদয় বেদের শিরোভূত বেদাস্তনিষ্ঠাই নিস্ত্ৈুণ্য ৰা 
নিষফামভাব। হুম্ুমান বলেন রাগঘ্েষহীন হও । 

এই ত্রিগুণ দেহরই গুণ, দেহী এই ব্রিগুণের অতীত | দেহাভিমান 
বা দেহাধ্যাস না.থাকিলে ত্রিগুণাতীত হওয়! যায়। (গীতা ১৪।২* শ্লোক) 

কিরূপে ত্রিগুণাতীত হওয়া যায়, এবং গুণাতীতের চিহ্ন কি, তাহার 

আচার কিপ্রকার তাহা পরে (১৪।২২-২৬ শ্লোকে ) বিবৃত হইয়াছে। 

নিদবন্ৰ--সুথ দুঃখ, লাভালাভ, শীতগ্রীন্ম প্রভৃতি বিপরীত অর্থবাচক 

ৰা গ্রতিপক্ষীয় পদার্থকে দ্বন্দ বলে। রামানুজ অর্থ করেন-__নির্গত সকল 
সাংসারিক শ্বভাব। সংসারের সকল বিষয়েই দ্বন্দযুক্ত | অর্থাৎ পরস্পর 

বিরোধী ধর্ধযুক্ত বুগ্ম পদার্থ বিশিষ্ট। ইহারা পরস্পর আপেক্ষিক। 
ইহাদের বন্দ বলিবার কারণ এই যে, ইহাদের মধ্যে কোন একটি 
অপরটা ব্যতীত থাকিতে পারে না। যথা সুখ ছাড়া ছঃখ থাকে না। 
ইত্যাদি । ইহারদিগকে 19817 ০0? 00109531695 বলে। ইহাকে 

বর্শন শাস্ত্রে 1.৮ ০1 0000801001995 বলে। কোন একটি থাকিলে 

'তাহার বিপরীত বা! বিরুদ্ধ ধর্ম আর একটা অবশ্ত থাকিবে । হছুঃখ ব্যতীত 

স্থখের ধারণাই হয় না। সুখ ছুঃখাদি দ্বন্দের উপরের ভূমিতে তাহাদের 
সামঞজন্ত হয়, তাহারা একীতৃত হয়। সে অবস্থা ত্রিগুণাতীড় অবস্থা। 
সখ হঃখের ব্রিগুণাতীত অবস্থা আনন্দাবস্থ। জ্ঞান অজ্ঞানের অতীত 

অবস্থা চিত্ঘন জ্ঞানম্বরূপ ব্রঙ্গ। ইত্যাদি। এই দ্বন্বাতীত অবস্থা নিগুপ 
4050186 অবস্থা! । ঁ 

সত্স্থ-_সব্বগুণাশ্রিত (শঙ্কর, মধু)। স্দগুণাশ্রিত (গিরি )। 

সব্বগুণ-প্রধান (হ্নু )। ধৈর্ধ্যধুত শ্বামী)। রজঃ ও তমো গুণতবয় রহিত 
করিয়া নিত্য প্রবৃদ্ধ সত্ব ব৷ সব্বগুণে স্থিত (রামান্জ )। বলদেব. বলেন, 



৯৪ শ্রীমদ্-ভগবদগীতা! | 

জীবে যে নিত্য সত্ব অর্থাৎ অপরিণামিত্ব বা অবস্থাস্তরপ্রাপ্তিশুন্তত 

আছে, তাহাতে স্থিতি, অর্থাৎ নিত্য অবিকারী ব্রহ্ম বা আত্মস্বরূপে স্থিতি। 

বিকাররহিত ভাব। বোধ হয় এস্থলের এই 'সত্বযুক্তঁ ও পূর্বের 

নিক্ক্রগুণ্য” এই ছুইটির সামঞ্রন্ত করিতে গিয়া বামানুজ 'তরিগুণ বিষয় 
বেদ”, ইহার পূর্বোক্তরূপ অর্থ করিয়াছেন। এস্থলে গিরি ও স্বামীর 

অর্থ ধরিলেও চলে । তবে বলদেবের অর্থ অধিক সঙ্গত। সত্বস্ক অর্থাৎ 

“সৎ, স্বরূপে অবস্থিত । যাহা হউক, বৈষব দার্শনিকগণের মতে 

প্রকৃতির এ সত্বাদি ত্রিগুণের অতীত যে শুদ্ধ সত্ব আছে, তাহ! নিব্বি- 

কার, নিরগ্রন, নির্দমল। তাহা পুরুষোত্তমের লীগাস্থল শুদ্ধ মায়া। এস্থনে 

সে অর্থ করিবার প্রয়োজন নাই। 

যোগক্ষেম-_অপ্রাপ্ত ব্ষয় উপার্জনই যোগ; আর প্রাপ্ত বিষয় রক্ষাই 

ক্ষেম। (মিতাক্ষরা ১১০০ ও মনু ৭২২৭ দ্রষ্টব্য)। যোগক্ষেম? ও “সস 

এই ছুই বিশেষণের সামপ্রম্ত করিয়া রামানুজের মত গিরিও অর্থ করেন 

যে, এই যোগক্ষেম্ ও দ্বন্দে অভিভূত হওয়া রজঃ ও তমো৷ গুণের কার্য; 

তাই এ সমস্ত ত্যাগ করিয়া সত্বগুণস্থ হইবার উপদেশ দেওয়! হুইয়াছে। 

যাহা! হউক, অলন্ধ প্রয়োজনীয় বস্তর লাঁভ-চেষ্ট। ও সেই লব্ববস্ত-রক্ষণে 

প্রযত্ব--আমাদের স্বভাবসিদ্ধ। আহার্যয বস্তর সংগ্রহ না থাকিলে, 

তাহার সংগ্রহের প্রয়োজন হয় । (ণীতা ৩।৮)। তবে কিরূপে নির্যোগঞক্ষেদ 

হওয়া যায়? গীতায় (৯২২ শ্লোকে) ভগবান্ বলিয়াছেন, তাহার ভক্তের 

যোগঙ্ষেম তিনিই বহন করেন। যোগক্ষেম জন্য মনকে বিচলিত করিতে 

নাই, কাল কি হইবে ভাবিবার প্রয়োজন নাই। সেজন্য ভগবানের উপর 

সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয়, .যদৃচ্ছালাতে সন্তষ্ট থাকিতে হয়। কোনরাগ 

বিষয়ের অভাব বোধে মনকে বিচলিত করিতে নাই। 
. আত্মবান্__অপ্রমত্ত (শঙ্কর), জিতচিত্ত, বিষয়-পরবগতাশ 

ও আত্ম্বরূপান্বেষণ-পরায়ণ। অনাত্ধ অনিত্য বন্ত ত্যাগপুর্বক ফেব 
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নিত্য আস্মাতে বা পরমেশ্বরে যোগযুক্ত । যে ঈশ্বরে ভক্তিমান্, সে যেরূপ 

ঘোগক্ষেম সম্বন্ধে ও সৃথছুঃথ সম্বন্ধে উদাসীন, সেইকপ ষে ব্রহ্মনিষ্ঠ বা 
আত্মনিষ্ঠ (জ্ঞানী) সেও যোগক্ষেমাদদি সম্বদ্ধে উদাসীন। মধুস্থদন বলেন, 

“সমুদ্ধায় কামনা পরিত্যগ করিয়া আমি যখন পরমেশ্বরের আরাধন! 

করিতেছি, তখন তিনি আমার দেহ্যাত্র৷ সম্বন্ধে যাহ! প্রয়োজন, তাহা 

আপনি নির্বাহ করিবেন, আত্মবান্ ব্যক্তি এইরূপ স্থির করিয়া নিশ্চিন্ত 

হন।” এই অর্থ অনুসারে আত্মা অর্থে পরমাত্মা | 
এই শ্লোকের ভাবার্থ এই যে, ত্রিগুণাত্মিক1 প্রকৃতি হইতে এই যে 

ংসার, সেই সংসারে ভোগৈঙ্বর্্য জুখাদি যাহাতে লাভ হয়,_ইহ-পরকালে 

যাহাতে অভয় হয়, তাহাই বৈদিক কাম্যকর্্মকাণ্ডের 'প্রতিপাগ্ধ বিষয়; 
গীতা, 8১২শ ও ৯২০,২১ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। মোক্ষার্থকে উহা! ত্যাগ 

করিতে হইবে, কেন না, তাঁহাই প্রধান পুরুষার্থ নহে। কিন্তু যে ব্যক্তি সুখ 

ভোগ করিতে ও ছুঃখ পরিহার করিতে চায়, সে সংসার ত্যাগ করিতে 

পারে না। " বৈদিক কন্মত্যাগও তাহার কর্তব্য নহে। কেননা তাহা 

ইহ-পরকালে “প্রেয়*লাভের উপায়। কিন্তু এই মোক্ষার্থীর ব৷ শ্রের:প্রার্থীর 

নিদ্বন্দ হইতে হুইবে-_ন্ুখছুঃখবোধের অতীত হইতে হইবে_-কেবল 
বদ সহিষু (২1১৪) হইলেই যথেষ্ট হইবে না। তাহাকে সাত্বিক বা দৈবী- 
প্রকৃতি সম্পন্ন হইতে হইবে (১৬৫ )) এবং যোগক্ষেম যন্বপ্ধে নিশ্চেষ্ট 

হইয়! সর্বদা আত্মবান্ বা অপ্রমত্ত হইতে হইবে। 
মান্নুষ যতক্ষণ প্রকৃতির ও প্রক্কৃতিজ গুণের বশীভূত থাকে, ততঙ্গণ 

নে স্ব স্ব প্রকৃতির বশে রাগছেষ দ্বারা পরিচালিত হইয়া কর্ম করে। বেদ 

সেই কর্ম্কে নিয়মিত করিয়া যাহাতে তাহার অভ্যুদয় হয়, তাহার উপদেশ 

দিয়াছেন। প্রক্কৃতিকে বশীভূত করিতে পারিলে বা! ব্রিগুণাতীত হইলে 
তবে সকাম কর্ম সমুদ্বা্ন ত্যাগ করিয়া বেদের অধিকার হইতে মুক্ত হইয়া 
গীতোক্ত বা বেদান্তোক্ত সাধনমার্গে প্রবেশের অধিকারী হওয়া! যায়। 



৬ ভ্ীমদৃ-ভগবদগীতা । 

নিগ্ন্দি, নিত্যসব্বস্থ আত্মবান্ ও যোগক্ষেমের ভাবনাহীন হইলে তবে 
ত্রিগুণের অধিকারমুক্ত হইয়া! গীতোক্ত সাধনার অধিকার হয়, শ্রেয়ো- 
'মার্গ লাভ হয়। ' 

যাবানর্থ উদ্পানে সর্বতঃ সংগ্লুতোদকে | 
তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রান্মণস্য বিজানতঃ ॥৪৬ 

সর্বত্র প্লাবিলে জলে, ক্ষুদ্র সরসীর 

যেই প্রয়োজন- _তন্বজ্ানী ব্রহ্মাজ্ঞের, 

থাকে সেই প্রয়োজন- বেদে সমুদায় ॥ ৪৬ 

(৪৬) সর্বত্র গ্লাবিলে জলে- মূলে আছে, "সর্ববতঃ (ব্) মং্র* 
€তাদকে ।” রামানুজ, স্বামী ও বলদেব সর্বতঃ সংপ্লতোদকের অর্থ করেন_ 

বৃহৎ হদ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ে স্নানপানাদি যে যে প্রয়োজন ন্বতন্ত্রূপে সিদ্ধ 

'হয়, এক বৃহৎ জলাশয়ে তাহা! সমস্তই একত্র সম্পন্ন হইতে পারে। কিন্ত 

এস্থলে “সর্বব্র'পাঠ অনুসারে অনুবাদ কর! হইয়াছে, অর্থ এই যে যখন সর্ধত্র 

জলপ্লাবন হয়, তখন ক্ষুদ্র ্ষুত্র জলাশয় সব একাকার হুইয়! যায়, তাহাদের 

আর স্বতন্ত্র প্রযোজন বা অন্তিত্ব থাকে না। এ অর্থও সঙ্গত। এ শ্লোকের 

গপরার্ধ লইয়াও ব্যাখ্য। কারগণ এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করিয়াছেন । শঙ্কর 

অর্থ করেন, সমস্ত বেদোক্ত কর্মে ষে ফল, তাহা পরমার্থতত্বপ্ত সন্যাসীর 

জ্ান্ফলেয় অন্তর্বর্তী হয়। গিরি বলেন, সমস্ত বেদোক্ত কর্ম হইতে 

বিষয়বিশেষের উপভোগ জন্ত যে স্থুথ জন্মে, তাহাও আত্মজ্ঞানের আনদের 

অন্তর্গত হয়। ্বমী বলেন -ব্রন্গনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের ব্রহ্মানন্দে কর্ধর্ধনিত সমন্ত 
কষদ্রানন্দ ডূবিয়া যায়। রামান্জ“বলেন, সর্বতঃ পরিপূর্ণ জলাশয়ে পিগান্র 

যেটুকু প্রয়োজন, সেটুকুমাত্র সে গ্রহণ করে। সেইরূপ জ্ঞানী ব্রত বহি! 

কিছু হইতে মোক্ষসাধন হয়, তাহাই গ্রহণ করেন, আর কিছু গ্রহণ 
করেন না । কেহ অর্থ করেন-_সকণ প্রকার কর্ণের তথ্যই বেছে পারা 
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যায়। কেহ বলেন, ব্রহ্গজ্ঞানে, কেহ বলেন এক ঈশ্বর ভক্তিতে সকল অর্থ- 
সিদ্ধি হয়। এস্থলে সঙ্গত অথথ এই বোধহয় যে, জ্ঞান লাভ করিলে 
পরে আর বেদৌক্ত সকাম কর্ণের আবশ্তক থাকে না। “নৈৰ তশ্সিন্ 
কুতেনার্ঘঃ” ইত্যার্দি শ্লোকে ইহা বিবৃত হুইয়াছে। *ঞ্জানাগিঃ সর্ব কর্্মাণি 
তন্মসাৎ কুরুতেহজ্ুন”-_জ্ঞানাগ্ি সমুদায় কর্্মকে দগ্ধ করে। (91১৯ শ্লোক 

দ্রষ্টব্য )। জ্ঞান লাভ হইলে বেদোক্ত কাম্যকর্শের প্রয়োজন থাকে ন1। 
বেদোক্ত কর্ম্মফলে ন্বর্গার্দি লাভ হয়। জ্ঞানীর কাছে স্বর্গাি পদ তুচ্ছ। 

মধুহুদন শঙ্করাচাধ্যকে অন্থলরণ করিয়া যে অর্থ করেন, তাহাও 
এস্থলে উল্লেখের প্রয়োজন । তিনি বলেন, € উদপানে ) ক্ষুদ্র জলাশয়ে 
(যাবান্) ন্নানপানাদিরূপ যে যে (অর্থ) প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, (সর্বতঃ 
ংপ্লতোদকে ) পর্বত-নির্ঝরিণী গুলি সকল দিক্ হইতে নির্গত হইয়া, 

কোন উপত্যকায় সম্মিলিত্ হইলে যে বৃহৎ হুদ উৎপন্ন হয়, সেই মহান্ 
জলাশয়ে (তাবান্ অর্থ) সেইরূপ সর্ব প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। সর্ববেদোক্ 
কর্মকাও্-দাধনে যে হিরগ্যগর্ভানন্দ ভোগ পর্য্যন্ত ফল পাওয়া যায়, সেই 
সমস্ত ক্ষুদ্রাননদ ব্রহ্মজ্ঞানীর ভূমা ব্রহ্মানন্দের সামান্য অংশমাত্র। অতএব এই 
ভূমানন্ন লাভ করিলে, আর কোন ক্ষুদ্রানন্দের প্রয়োজন হয় না। 
শ্রতিতে আছে, “র্ধং তৎ অভিসমেতি বৎ কিঞ্চ প্রজা; সাধু কৃর্বন্তি 
ষন্তটুবেদ যৎ প বেদ ইতি।* গীতায় আছে, “সর্বং কর্খাথিলং পার্থ ভাবে 
পরিসমাপ্যতে।” ( গীতা, 8৩৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য )। 

যাহা হউক জ্ঞানী নিজ প্রয়োজন না থাকিলেও কর্ম ত্যাগ করের না। 
তিনি কর্তব্য বোধে বিহিত কর্ম করেন। কর্ম করিবার কৌশল এই 
গীতোক্ত কর্যোগ হইতে পাইলে, বেদোজাদি সমুদায় কর্শহি কর্তব্য 
বলিয়া--যোগ বুদ্ধিতে অনুষ্ঠান করিলে, আর কন্ধমবন্ধন থাকে না।. 
পর শ্লোক দ্রষ্টব্য । 

তত্বদর্শী ব্রক্ষজ্ঞের-_(সুলে আছে, __বিজানতঃ 'বান্মপ্ড)। অর্থাৎ 
ণ 
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ব্রহ্মনিষ্ঠের (স্বামী ), সঙ্স্যাসীর (শঙ্কর )। বিজানতঃ অর্থাৎ যিনি জ্ঞান, 

বিজ্ঞানবান্ তাহার। যিনি বিজ্ঞানবান্ তিনি ব্রহ্মবিদূ। ব্রহ্মবিদই ত্রাঙ্মণ। 

কন্মশ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। 
মা কর্্মফলহেতুভূ্মা তে সঙ্গোহস্তবকর্মমণি ॥ ৪৭ 

কন্ম্ে শুধু অধিকার তব-_-নহে কভু 
কন্মফলে ; কন্মফলহেতু নাহি হও ; 

অকন্মে আসক্তি যেন না থাকে তোমার ॥ 8৭ 

(৪৭) কন্মে শুধু অধিকার তব-__তবজ্ঞানার্থী অজ্জুনের (নিষ্াম) 
কর্ম্ব্যতীত জ্ঞাননিষ্ঠায় অধিকার নাই (শঙ্কর )। তবে নিত্যসত্স্থ মুমুক্ 

অর্জুনের শ্রত্যুক্ত নিত্য নৈমিত্তিক কাম্যাদি 'সর্ব্বকর্ম ফল-বিশেষের সম্বন্ধ 
পরিত্যাগ করিয়! অনুষ্ঠান করিবার অধিকার আছে ( রামানুজ )। মধুন্দন 
অর্থ করেন, পূর্ববশ্লেকোক্ত পরমানন্দ যখন কেবল নিষ্কাম কর্ন ঘ্বারা লাভ 

করা যায় না, যখন তাহ! কেবল আত্মজ্ঞাননিষ্ঠাতেই লাভ করা যায়, তখন 1 

আয়াসদাধ্য বহিরঙ্গ সাধনযুক্ত কর্মে প্রয়োজন নাই। কিন্তু কর্ম ত্যাগ 

করিয়! জ্ঞানই সম্পান্ত-_-একথা অর্জুনের স্টায় স্বতাবধুক্ত ব্যক্তিকে কেছ | 

বলিতে পারে না। কেন না নিফাম কর্ম দ্বারা প্রথমতঃ চিত্তগুদ্ধি ও 

তৎসঙ্গে ইন্ছ্ি়্ ও মনের জয় ন। হইলে, জ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায় না। 

গীতায় পরে উক্ত হইয়াছে“আকরুরুক্ষো মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে”্(৬৩। 

অর্জুনের চিততশুদধিজন্বুদধিযুক্ত হইয়া নিফাম ভাবে শ্বধর্্র পালন করিবারই 

অধিকার আছে। কর্ম্ফলে তাহার অধিকার নাই। কেন না ফলাবাঙ্গ 

থাকিলে, কর্মের দ্বারা চিত্বশুদ্ধি হইবে না, কর্ম বন্ধনের কারণ হইবে। 

স্বামী বলেন,--যখন সর্বকর্মফল ঈশ্বরারাধনাঁয় গাওয়া যায়, তখন বন্ধন 

হেতু কর্মমফলের প্রবৃত্তি বা কামনা ত্যাগ করিয়া কর্ম করিবে। বলদেব$ 
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এইরূপ সহজ অর্থ করেন। তিনি বলেন, শুদ্ধচিত্ত হইয়া স্বধর্ম ও 

কর্তবযবুদ্ধিতে অর্জুনের যুদ্ধ করা কর্তব্য-_এস্থলে ইহাই উপদিষ্ট ডি | 

এ অর্থ সন্কীর্ণ কিন্ত বেশ সঙ্গত। 

শঙ্করা চাধ্য বলেন,__অজ্জুনের জঞাননিষ্ায অধিকার নাই, এজন্য ভগবান্ 

বলিতেছেন যে, অজ্জঞুন কর্মের অধিকারী । কিন্তু কোন অবস্থাতেই যেন 

কর্মফলে তাহার তৃষা বা অধিকার না হয়। কর্্মফলে তৃষ্ণাই কর্্মফল- 

ধগ্রাপ্তির হেতু । অজ্জুন যেন কর্ম্মফল-প্রাপ্তির হেতু না হুন। কর্ম্মফলেই যদি 

অধিকার না থাকে, যদ্দি তাহা ত্যাগ করিতে হয়, তবে কর্ম কেন ত্যাগ 

করিব না, অর্জুন এ প্রশ্ন করিতে পারেন। ইহার উত্তরে ভগবান 
বলিয়াছেন যে, অকর্দেও বা কর্মমসন্ন্যাসেও যেন তোমার আসক্তি 

বা অভিলাষ না হয়। অথবা কর্ম করিলে ফল অবশ্থস্তাবী, এইন্ধপ 

ননে করিয়া কর্ম্দে যেন অপ্রবৃত্তি না হয়। কেন না কর্ম অপরিহার্য্য। 
কম্ম্বাতীত শরীর-যাত্রাই নির্ধাহ হয় না(৩৮)। গ্রাহা, দুষ্ট ও 
শান্ত্রোক্তভেদে এই কর্ম তিন প্রকার (অন্ুগীতা ২০।৬)। অথব! 

বৈদিক ও লৌকিকভেদে ছুই প্রকার। ইহলোকে কেহ মুহুর্ত 
জন্যও নৈষ্র্ম্য লাভ করিতে পারে না (অন্গীতা ২০।৭)। অতএব 

অজ্ঞুনের কেবল কর্ম্দে অধিকার, জ্ঞানে নহে,_এ অর্থ তত সঙ্গত হয় 
না। কর্ম্মফলে অঞ্জুনের অধিকার নাই__ইহাই বলা এস্থলে মুখ্য উদ্দেস্তা । 
অর্জুন জ্ঞানোপদেশের অধিকারী না হইলে, গীতার জ্ঞানোপদেশ ব্যর্থ 

হইত। জ্ঞানী হইলেই যে কর্ম ত্যাগ করিয়] সন্ন্যাসী হইতে হইবে, এরূপ 

কথ! গীতায় নাই। জ্ঞানী হইলে কর্ম্মফল-ত্যাগই হয়, অনাসক্ত হইয়া 
, কর্তব্য কর্ম কর! ত্যাগ হয় না,___গীতায় ইহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। 

যোগস্থঃ কুরু কর্্াণি সঙ্গং ত্যক্ত ধনঞ্জয়। 
সিদ্ধযসিদ্ধ্যোঃ সমে! ভূত্বা৷ সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥৪৮ 

গ্রিল সস 
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. আসক্তি করিয়! ত্যাগ, যোগযুক্ত হয়ে, 

কর্ম কর-_-সিদ্ধ্যসিদ্ধি সমজ্ঞান করি ; 

কহে যোগ, _ধনপ্রয় ! এই সমতাকে। ৪৮ 

(৪৮) আসক্তি-কর্ম্মফলে আসক্তি (সঙ্গ), অথবা শবাদি 

বিষয়ে প্রীতি, কিংবা পুত্র মিত্র স্ত্রী গুহ ধন গ্রভৃতিতে মমতা । (পরে ১৩৯ 

শ্লোক দ্রষ্টব্য )। 

যোগযুক্ত--পরমেশ্বরে একপরতা (শ্বামী )। কেবল ঈশ্বরা 

বা তাহাকে তুষ্ট করিবার জন্ত কর্ম করা, এবং কর্ম করিতেছি 

বলিয়। ঈশ্বর আমার শুভ করুন, এরূপ কামন৷ ত্যাগ করাই যোগস্থ হইয়! 

কর্ম করা (শঙ্কর)। সিদ্ধি ও আদিদ্ধিতে সমতবরূপ চিত্ব-সমাধানই 

যোগ, সেই যোগযুক্ত হুইয়। (রামানজ )। যাহা হউক, এন্লে 

যোগযুক্ত অর্থে ঈশ্বরে যোগযুক্ত নহে 1 ঈশ্বরে যোগধুক্ত হইবার 

কথ দ্বাদশাধ্যায়ে প্রধানতঃ উক্ত হইয়াছে। এম্থলে বরং যোগযুক্ত 

অর্থে আত্মযোগঘুক্ত হইতে পারে। বুদ্ধিযোগে অবস্থান পূর্বাক 

কর্ম করাই যোগ। যাহা হউক, এই ষোগের অর্থ এই শ্লোকেই বুৰান 

আছে। সমত্বই যোগ। সমত্বযুক্ত হইয়া! এবং মনকে স্থির রাখিয়া 

সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে বিচলিত না হইয়! কর্ম করাই কর্মযোগ। 

সিদ্ধ্যসিদ্ধি--শঙ্কর ও গিরি বলেন,_-সত্বশুদ্ধি ও তাহার পরিণাদে 

জ্ঞানগ্রাপ্তিই কর্মের সিদ্ধি, তাহার বিপর্ধ্যয়ে কর্মের, অসিদ্ধি। ই্হাে 

এই অর্থ হয় যে, কর্ম করিয়া আমার চিতশুদ্ধি হইবে, বা আমি জান 

লাভ করিব, এক্পপ কামনাও ত্যাগ করিবে। যে অভিপ্রায়ে (624) 

কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলে, তাহাতে তুমি সিদ্ধি লাভ করিতে গারিবে 

কি না, তাহাও দেখিবার আরশ্তক নাই। কর্তব্য বুঝিলেই কর্ম ফরিবে। 

এই সহজ অর্থও এখানে অসঙ্গত হয় না। ক ন 

. লমতা--সিদ্ধি অসিদ্ধি, লাতালাভ, জগ পরাজয়, সুখ, হাহ এ 



' দ্বিতীয় অধ্যায় । ১৩১ 

সকলকে (দ্বন্দকে ) সমজ্ঞান করা। সুখ ছুঃখাদি ছারা বিচলিত 
না হওয়া--ইহা 120891)100)105 01 076 01001 মধুদ্ছদন বলেন,_-. 

ফলসিদ্ধিতে হর্ষ ও ফলের অসিদ্ধিতে বিষাদ ত্যাগ করাই সমত্ব জ্ঞান । 
কর্মফলে অধিকার বা আসক্তি ত্যাগ করিয়া কিরূপে কর্ন করা যায়, 

তাহার তত্ব এই শ্লোকে উদ্ত হইয়াছে (শঙ্কর )। সে তত্ব--যোগম্থ হইয়! 
কর্ণ করা। ইশ্বরার্থ (বা বজ্তার্থ) কর্ম করিবে, অথচ ঈশ্বর তুষ্ট হইয়া 
তোমার শুভ করিবেন, এরূপ ভাবনাও ত্যাগ করিবে। অনুর কর 
করিবে, কিন্তু তাহার সিদ্ধি ৰা অসিদ্ধি সমজ্ঞান করিবে । সিদ্ধিতে হষ্ট 

হইবে না, অসিদ্ধিতেও দুঃখিত হইবে না। ইহাই যোগ অথবা কর্মযোগ। 
এই যোগে বুদ্ধির কথাই পুর্বে ৩৯শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। এই 
যোগবুদ্ধিতে কর্ম করিতে প[রিলে, কাম ক্রোধ জয় করা যায়, চিত্তের 
বিক্ষেপ বিদুরিত হয়, বাসনা বা কামনা সংযত হয়, স্বার্থ বুদ্ধি সন্কীর্ণ হয় 
এবং নিজের. স্থথের অন্ত, :লাভের জন্থা, প্রবৃত্তিবশে কম্ম্ব করিবার ইচ্ছা 
যত হয় । 181719] 01 09 111 সাধনা হয় । 

এই শ্লোকে কেবল অনুষ্ঠেয় কর্তব্য কর্ম (1050 ) উক্ত হইয়াছে। 
1 ০181) এ কর্ম আমার কর্তব্য--এইরূপ বুদ্ধিযুক্ত হইয়! ফলাভিসন্ধি 
ত্যাগ পূর্বক কর্ম করিতে হইবে । এই কর্থব্যের আদেশ ঈশ্বরের হইতে 

পারে, শাস্তের শাসন হইতে পারে, সমাজের বিধান অনুসারে হইতে পারে, 
আমার বিবেকের বাণীও হইতে পারে। যাহা কর্তব্য বা অনুষ্ঠেয় কর, 
তাহা! গীতায় পরে উক্ত ভইয়াছে। সে কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান করিলে, 
তাহার সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে হর্ষ বা ক্ষোভের উদয় হয় না) হ্ুতরাং 
চিন্তবিক্ষেপও উপস্থিত হয় না। তাহাতে চিত্তের স্থার্থমল বিদুরিত হয়, 
নমন্ব ভাব আইসে, সস্তোষলাভ হয়। এইরূপ কর্তব্য বোধে নিষ্কাম কর্ণ 
আচরণ করিতে করিতে ভ্ঞানেরও বিকাশ হতে থাকে । ইহা চিত্রগুন্ধি ও 
জানোৎপত্তির কারণ। 



১০২ শ্ীমদ্-ভগবদণীতা । 

দুরেণ হাবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাৎ ধনঞ্জয়। 
বুদ্ধো৷ শরণমন্বিচ্ছ-ক্ূুপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯ 

০০৫ 

বুদ্ধিষোগ বিনা কর্ম অপকৃষ্ট অতি; 
এই বুদ্ধি, ধনপ্তয়! করহ আশ্রয়, 

ফলহেতু কম্ম করে কৃপণ যে.জন। ৪৯ 

(৪৯) বুদ্ধিযোগ- _উক্তরূপ সমস্বাদিজ্ঞানে ব্যবসায়াত্মক। বুদ্ধি 

যুক্ত হইয়া! কর্মানুষ্ঠান। বুদ্ধি_সমত্ববুদ্ধি (শঙ্কর)। ব্যবসায়াত্মিকা" 

বুদ্ধিযক্ত কর্্মযোগ (স্বামী )। ঈশ্বরার্পিতচিত্ত হইয়া সমত্ববুদধিযুক্ত কর্ম- 

যোগ, আত্মবুদ্ধিনাধনভূত নিফাম কর্্মযোগ ('মধু)। 

কর্ম্ম_ কাম্য কর্ম (শঙ্কর ও মধু)। ফলার্থী পুরুষ কর্তৃক অনু 

ীয়মান কর্ম ( শঙ্কর )। সমত্ববুদ্ধিযুক্ত ঈশ্বরারাধনার্থ কর্ম ব্যতীত অন্ত 

কম্ম(হনু)। লৌকিক বৈদিক সমুদায় “ফলহেতু? কাম্য কর্ম। 

অপকৃষ্ট অতি-__মূলে আছে “দুরেণ হৃবরম্চ । এই সমস্ত কাম্যকশ্ 

অপকৃষ্ট হইলেও তাহাদের তারতম্য আছে। ইহাদের মধ্যে পরকাণে 

স্বখ বা ন্বর্গ কামনায় কশ্ব শ্রে্ঠ। ইহকালের সুখের জন্য কর্ণ 

তদদপেক্ষা নিক্কষ্ট। তাহাতে ভবিষ্যৎ দৃষ্টি সন্বীর্ঘ হয়। ইহকালে নু 

লাভার্থ কর্ম মধ্যে আবার কেবল বর্তমানকালে আপাত-সুখজনক কর্ণ 
অতি নিকুষ্ট। বিশেষ যদি তাহা পরিণামে ছুঃখজনক হয়, তবে তাহ 

আরও নিকষ্ট। বলা বাহুল্য ষে সর্বাবস্থারই পুণ্য কর্ম অপেক্ষা গাগ 

কম্ম অতি হেয়। পরের ক্ষতি করিয়া নিজের লাভের অন্ত যে বর্ণ 

তাহ! অতিশয় হেন্। 

যাহা হউক, এ সকল হেয় কর্ম্ম-অকর্্ম বা অগা । যাহ! কর্ণ, ভা 
বৈদিক ও লৌকিক বিহিত কর্ম; এই কর্মই বুদ্ধিযোগে নিফাব্াণে 



দ্বিতীয় অধ্যায় । ৬০৩ 

অনুঠান করিলে উৎকৃষ্ট, আর ফলাভিসন্ধি পূর্বক আচরণ করিলে 
নিকৃষ্ট। ইহাই এস্থলে উক্ত হইয়াছে । 

কুপণ- _কর্মফল প্রার্থ (রামানুজ)। এই অধ্যায়ের ৭ম শ্লোকের 
টাক! দ্রষ্টব্য । শ্রুতিতে আছে “যে বা এতদক্ষরং গাগি অবিদিত্বা অস্মাৎ 

লোকাৎ প্রতি স র্ূপণঃ 1৮ (বুহদারণ্যক, ৩1৮১০ )। 

এই বুদ্ধি__মূলে আছে “বুদ্ধ” । উক্তরূপ বুদ্ধি। যোগবুদ্ধি, 

(শ্বামী)। কিংবা তাহার পরিপাক-জাত সাংখ্য-বুদ্ধি (শঙ্কর)। 

সাংখ্দর্শন অনুসারে প্রকৃতি হইতে প্রথমে বুদ্ধিতত্বের উৎপত্তি। 
বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে মন, মন হইতে ইন্দ্রিয়। মন 
গুণভেদে শুন্ধও হইতে পারে, কামনাধুক্ত এবং মলিনও হইতে পারে। 

ইত্দ্িয, তাহার বিষয়, মন ও অহঙ্কারের অতীত হইলে, তবে কেবল শুদ্ধ 

বুদ্ধিতত্বে অবস্থান করা.যায়। সেই বুদ্ধি--নিশ্চয়াত্মিকা বা ব্যবসায়াক্মিকা। 
বুদ্ধি শুদ্ধ সাত্বিক হইলে জ্ঞান, বৈরাগ্য ধর্ম ও প্রশ্র্যোর বিকাশ হয়। 
এই বুদ্ধিতেই সাখ্যক্তানের বা কর্মযোগের সম্ভব হয়। 

তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক বুঝিবার জন্য এই শ্লোক এবং ইহার 
পরবর্তী শ্লোক বিশেষ করিয়া বুঝা আবশ্তাক। সেই স্থানে এই ছুই 
শ্লোকের বিস্তারিত উল্লেখ প্রয়োজন হুইবে। 

বুদ্ধিযুক্তে! জহাতীহ উভে সুকৃত-ছুষ্ধতে | | 

তম্মাদ্ যোগায় যুক্যস্ব যোগঃ কর্মস্থ কৌশলম্ ॥৫০ 

স্বকুত ছুক্ধত ছুই-বুদ্ধি-ুক্ত হয়ে, 
করে হেথা পরিত্যাগ ; তাই যুক্ত হও 

এই যোগে; যোগ হয় কর্ম্মেতে কৌশল । ৫* 
(৫০) হ্থুকৃত ছুক্কৃত-_পাপপুণ্য (শঙ্কর )। মুক্ত ও হৃক্কত 



১০৪ শ্রীমদ্-ভতগবদগীত! । 

অর্থে সুকর্ম বা দুর্ম নহে; সুকৃত বা ছুঙ্কৃত কর্মের ফলমাত্র। কত 

কর্মফলে যে সংস্কার-_যে অ্ুষ্ট যে অপূর্ব উৎপন্ন হয়, তাহাই সুক্ৃত অর্থাং 

পুণ্য, অথবা ছুক্কৃত অর্থাৎ পাঁপ, কিংব! উভয় মিশ্রিত। ধর্্মাচরণ হইতে 

পুণ্য এবং অধন্দাচরণ হইতে পাপ হয়। পাঁপাচরণ না করিবার বুদ্ধি 

সহজে হইতে পারে । কিন্তু ন্ুকৃতি ত্যাগ করিবার বুদ্ধি সহজে হয় না। 

ধর্্াটরণ দ্বারা পুণ্যোপার্জন ও তৎফলে স্র্গাদি লাভে অভিলাষ সহজে দুর 

হয় না। ভগবান বলিতেছেন যে, সমত্ব বুদ্ধিযুক্ত হইয়া শ্বধর্ম্দে অবস্থান 

করিলে, সেই বুদ্ধিযোগে নুক্ৃতিও ত্যাগ করা যায়। কর্ণ্মযোগ দ্বারা 

সর্ব কম্মফল পরিত্যাগ হয়, ইহাই এস্থলে উপদিষ্ট হইয়াছে। দুষ্কৃতির স্তায় 

ন্বকৃতিও মোক্ষের প্রতিবন্ধক । তবে প্রথমে স্কৃতি দ্বারা ুক্কৃতি নষ্ট 

করিয়া চিত্তশুদ্ধ করিতে হয়। পরে জ্ঞানোৎপত্তি জন্য নিফাম কর্ম দ্বারা 

চিত্রনির্মল করিতে হয় 1 কিন্তু সেই কর্মে যে সুরুতি হয়, তাহা ত্যাগ-বুদ্ধি 

স্বার! ত্যাগ করিতে হয়। ম্ুরতির অভিমান ত্যাগ করিতে ভ্য়। জ্ঞানের 

পরিপাকে অথবা বুদ্ধিযোগ দ্বারা! যেরূপ স্থকুত দুঙ্কৃত কর্মফল ত্যাগ কর! 

বায়, সেইরূপ ভক্তি যোগেও তাহা ত্যাগ কর যায়। যে বাক্তি ভগবানের 

শরণ লয়েন, তিনিও সর্ব্বধর্পরিত্যাগ করিতে পারেন। (গীতা ১৮।৬৬)] 

বুদ্ধিযুক্ত হয়ে-__সমন্বৃদ্িযুক্ত হইয়া (শঙ্কর )। এই বুদ্ধিযু্ 
হুইয়া কর্ম করিলে সব্বগুন্ধি হয়, তাহার ফলে জ্ঞানগ্রান্তি হয়। নেই 

জ্ঞান দ্বারা স্থুকূত দু়ৃত উভয়ই দূর করা যায়। 

যুক্ত হও এই যোগে-_শ্বধর্মাথ্য কর্মে বর্তমান থাকিয়া সিদ্ধা- 

সিছ্িতে ঈশ্বরার্পিত চিত্ত, নিবন্ধন যে সম্ব বুদ্ধি, তাহাতে যুক্ত হও ( শঙ্কর 

হন )। এন্থলে 'শ্বরাপিত চিত্ত” সম্বন্ধে কিছুই উক্ত হয় নাই। পরে তাহা 

বিবৃত হইয়াছে। ঈশ্বরাপিতচিত্ত না হইলেও কেবল সমত্ব" 

এই কর্মযোগে যুক্ত হওয়া যার়। কেবল কর্তব্যজ্ঞানে অনাসক্ত ১৩১৪ 

কর্ম করিলেই এই যোগে যুক্ত হওয়া যায় । 



দ্বিতীয় অধ্যায়। ১০৫ 

কন্মেতে কৌশল---. মূলে আছে 'কর্মন্থ কৌশলং; ) শ্বধন্ম-নিরত, 
সমত্বভ্তানযুক্ত, ঈশ্বরাপিত-চিত্ত হইয়া! কর্ম্ম করিবার ষে কৌশল--তাহাই 

যোগ (শঙ্কর)। কর্মের ফল বন্ধন হইলেও, ঈশ্বরার্থে নিফাম হইয়! 
কর্ম করতঃ কর্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া মোক্ষলাভ করিবার যে কৌশল, 

_তাহাই যোগ (ম্বামী )। সংসার-বন্ধনকারক ছুষ্ট কর্ম-নিবারণ-চতুরত। 
( মধু)। কর্শ করিয়াও যাহাতে কর্মফল ভোগ করিতে না হয়, তাহার 
ফৌশল। বঙ্কিম বাবু অর্থ করেন,__-যিনি আপনার অনুষ্ঠেয় কর্ন যথাবিধি 

নির্বাহ করেন, তিনিই যোগী । কেহ পাঠ করেন “কর্ম সুকৌশলং 

অর্থাৎ স্বকৌশলযুক্ত কর্্ম। ইহাতে বিশেষ অর্থভেদ হয় না। 

কর্মমজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত। মনীষিণঃ। 

জন্মবন্ধবিনিযুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥ ৫১ 

এই বুদ্ধিযুক্ত হয়ে মনীষী সকল, 
কম্মজাত ফল ত্যজি-_জন্ম-বন্ধ হ'তে 

মুক্ত হ'য়ে--প্রাপ্ত হয় পদ শান্তিময় ॥ ৫১ 
(৫১) এই বুদ্ধিযুক্ত-__সমত্ব-বুদ্ধিযুক্ত ( শঙ্কর )। 

মনীষী--মননশীল, জ্ঞানী ( শঙ্কর )। 

জন্মবন্ধ-মুক্-__জন্মরূপ বন্ধন (শঙ্কর )। নুকৃত ছৃক্কৃত কর্ফলেই 

জন্মলাভ হয়। এ উভয় দূর হইলে আর জন্ম হয় না। পুন্ত কর্্মফলেও 
পুনজন্ম হইতে অব্যাহতি পাওয়া বায় ঈদ । পুণ্যফলে মৃত্যুর পর স্বর্গে 
গতি হয়। সেখানে সেই স্ুকর্মফলের অনুপাতে তোগান্তে কর্মক্ষয়ে 
পুনর্জন্ম হয়। শ্রতিতে আছে,-”্্রবমেব অমুত্র পুণ্যজিতো! লোক: 

ক্ষীয়তে।” (ছান্দোগ্য, ৮১৬ )। এই পুনর্জন্সের বিবরণ ছান্দোগ্য. 



১০৬ শ্রীমদ-ভগবদ্গীত। | 

উপনিষদে পঞ্চাগ্নি বিদ্যা বিবৃত হইয়াছে। পাপপুণ্যরূপ কর্মফলে 
যে জন্ম হয়, তাহা পাতঞ্রল দর্শনে আছে--“সতি মুলে তথ্বিপাকো 

জাত্যাযুর্ভোগাঃ৮ (২১৩)। 
পদ শাস্তিময়--(মূলে আছে “পদম্ অনাময়ম্, ) বিষুণর মোক্ষাখ্য 

পরমপণ্, বিষুুলোক (শঙ্কর ও শ্বামী)। নিষাম ভাবে সমত্ব-বুদ্ধিতে কর্ম 
করিয়! অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে, মেঘমুক্ত হূর্ষ্যের ন্যায় “তত্বমসি” জ্ঞান, 

অজ্ঞান মেঘ বিনষ্ট করিয়া, আপনিই প্রকাশিত হইবে এবং তাহাতে 

ব্রহ্ধপ্রাপ্তি রূপ মোক্ষ লাভ হইবে €মধু)। অনাময়- সর্বপ্রকার 

উপদ্রব শৃন্ত (শঙ্কর )। 

তর প্ণি্তি 

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধিব্যতিতরিষ্যতি । 
তদ গন্তাসি নির্বেবেদং শ্রোতব্যস্ শ্রুতস্ত চ ॥ ৫২ 

৬১০৬৪ 
সপড সর্প 

যেইকালে বুদ্ধি তব, হইবেক পার 

মোহের কলুষ হ'তে-_হইবে নির্বেবদ 

সেইকালে, শ্রুত আর শ্রোতব্য বিষয়ে ॥ ৫২ 
(৫২) বুদ্ধি__যোগানুষ্ঠানজনিত সত্বশুদ্ধিজাত বুদ্ধি ( শঙ্কর )। 
মোহের কলুষ- _-মোহাত্মক অবিবেকরূপ কালুষ্য ( কলিল ) বন্ধার 

আত্মা ও অনাত্মার বিবেক-বোধকে কলুষিত করিয়া, অস্তঃকরণকে বিষয়ের 
প্রতি প্রবন্তিতি করে। (শঙ্কর, হনু)। দেহাদিতে আত্মজ্ঞান 

হেতু যে অবিবেক তাহাই মোহ। এই মোহ চিত্তকে কলুষিত করে 

বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ করে, ফলাকা্ষা উৎপাদন করে, হ্বদয়কে 

অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন করে। এই মোহ অতিক্রম করিতে পারিলে চিত 

নির্মল হয়, অবিস্তা দুরীভৃত হয়, আত্মবিবেক প্রজ্ঞ। লাভ হর এবং 

কম্মযোগের ফল পরমার্থ যোগ লাভ হয় (শঙ্কর )। 



দ্বিতীয় অধ্যায় । ১০৭ 

নির্বেবদ--বৈরাগ্যবুক্ত, আসক্তি রহিত, (শঙ্কর)। উপেক্ষ্যভাবযুক্ত। 

শ্রুত আর শ্রোতব্য বিষয়--যে উপদেশ পূর্বে শ্রুত হইয়াছে 

বা হইবে (শঙ্কর ও স্বামী )। আধ্যাত্মিক শাস্ত্র ব্যতিরিক্ত শাস্ত্রের উপদেশ, 

(গিরি)। শ্রুত ও শ্রোতব্য কর্ম ফলের বিষয়, € মধু)। সর্বকন্মের 

উপলক্ষণ ( রাঘবেক্ত্র যতি )। কেহ অর্থ করেন, বেদ ও স্থৃতি শান্ত্র। এ 

অর্থ সঙ্গত হয় না। যাহা হউক, শ্রুতির সাধারণ অর্থ বেদ। রত; 

অর্থে বেদোক্ত বিষয়, অর্ধাৎ বেদোক্ত কর্মকাণ্ড বিষয় ও বেদোক্ত 

কর্মের ফল বিষন্ন । এ স্থলে অর্থ-_শান্ত্রে ঘে কর্ম ও তৎফলের বিধান 

আছে, সেই কাম্য কর্ম সম্বন্ধে শাস্ত্রের উপদেশ যাহা শুনিয়াছ বা শুনিবে, 

সেই বিষয়। যখন অজ্ঞান মোহ দূর হইবে, তখন সেই শ্রতত বা শ্রোতব্য 

বিষয়ের আঁবশ্কতা৷ থাকিবে না। তখন শাস্ত্র শ্রবণ বা শান্ত্রালোচনাও 

নিক্ষল। মোহ-নাশে নির্মল চিন্তে জ্ঞান-সূর্ষেঃর বিকাশ হয়। (গীতা ৫1১৬) 

সকল তত্ব প্রকাশিত হয়। পরমাত্ববিজ্ঞানে সর্বিজ্ঞান লাভ হয়। 

তখন আর কিছুই অবিজ্ঞাত থাকে না, এবং কোন শ্রুত বা শ্রোতব্য 
বিষয়ের প্রয়োজনও থাকে না। তাহাতে উপেক্ষা বুদ্ধি হয়। 

আর্তিবিপ্রতিপন্ন। তে যদ। স্থাস্যতি নিশ্চল। | 

সমাধাবচল। বুদ্ধিত্তদ। যোগমবাপ্দ্যসি ॥ ৫৩ 

শ্রুতিতে বিক্ষিপ্ত তব বুদ্ধি যেই কালে 

হবে স্থির, সমাধিতে হইবে অচল-- 

সেই কালে যোগ তুমি লতিবে নিশ্চয় ॥ ৫৩ 

শ্রুতিতে--নান! শ্রতি দ্বারা । অনেক প্রকার সাধ্যসাধন-সন্বন্ধ- 
বোঁধক নানাবিধ শ্রুতি বা! শ্রবণ দ্বারা ( শঙ্কর )। নানাবিধ লৌকিক ও 



১০৮ আমদ্-ভগবদগীতা। 

বৈদিক কার্যের ফলশ্রুতি দ্বারা (শ্বামী)। নানাবিধ ফল শ্রবণে 
কাম্য কর্মে আসক্তি দ্বারা ( মধু )। শ্রবণমাত্র দ্বারা (রামানুজ )। 

বিক্ষিপ্ত-(বিপ্রতিপন্না)-_নানাভাবে প্রতিপন্ন, বিক্ষিপ্ত, কিংকর্তব্য- 
বিমূঢ় (শঙ্কর )। বিশেষরূপে প্রতিপন্ন (রামানুজ ), বা বিশেষরূপে স্থির- 
নিশ্চয়কৃত। অর্থাৎ বেদোক্ত কর্ম্বকাণ্ডকে একমাত্র প্রামাণ্য ও সেই কর্খই 

ফলার্থে অনুষ্ঠেয্, এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি । (পূর্বে ২*৪৪ প্লোক দ্রষ্টব্য)। 

কোন কোন আধাত্মিক টীকাকারের মতে বিপ্রতিপন্ন অর্থে পবক্ষিপ্' 
নহে। “শ্রুতি* অর্থাৎ ওক্কারধ্বনি শ্রবণে চিত্ত বিশেষরূপে প্রতিপন্ন বা 

নিশ্চল অর্থাৎ অবিচলিত। এ অর্থ সঙ্গত বোধ হয় না। 

হবে স্থির (নিশ্চল )--বিক্ষেপরূপ চলন-বজ্জিত হুইয়া স্থির 
হইবে । 

সমাধিতে হইবে অচল--যাহাতে চিত্ত সমাহিত হয়, সেই 
আত্মাতে অবিচলিত বা! বিকল্পবর্জিত (শঙ্কর)। পরমেশ্বরে নিশ্চল (ত্বামী)। 

পরমাস্মায় সমাহিত (মধু)। ভাগ্রৎ স্বপ্নাবস্থা ব! বিক্ষেপাবস্থা-রহিত 

নুযুপ্তির অবস্থা (মধু )। (পুর্বে ৪৪ শ্লোকের টাকা দ্রষ্টব্য )। 

এই যোগ-বিবেক প্রজ্ঞ-নামক সমাধি (শঙক্কর)। যোগফল 

তত্বজ্ঞান (স্বামী )। আত্মসাক্ষাৎকার 'সোহহং' জ্ঞানবূপ যোগ ( মধু)।, 

স্থিত প্রজ্ত অবস্থা । আস্মাবলোকনরূপ যোগ ( রামানুজ )। অর্থ এই বোধ 

হয় যে যখন তোমার বুদ্ধি সমাধিতে “ অর্থাৎ পরমেশ্বরে ৰা আত্মাতে ) স্থিত 

হইবে, তখন তুমি কর্্ধোগ-সিদ্ধ হইবে । কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান যেরূপেই 

আরব হউক, তাহাতে সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে, সমাধিতে বুদ্ধিকে 

অচল, স্থির, বিক্ষেপ বিহীন, সমত্বযুক্ত করিতে হয়। যখন বুদ্ধি এইরণ 

সমাহিত হয়, তখন কর্ম্মযোগ-সিদ্ধি হয়। কর্ম সাধন দ্বারা এ যোগে 

আরোহণ করিতে হয়। এ যোগে স্থিত হইলে কর্মমযোগ্-সিদ্ধি হয়। 

(৬৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য )। 



দ্বিতীয় অধ্যায়। ১০৯ 

অজ্ঞন উবাচ-- 

স্থিতগ্রজ্ঞন্ত ক। ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব। 

স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্ ॥৫৪ 

শন 
সমাধিতে স্থিত-প্রজ্ঞ যে জন কেশব !- 

কিরূপ লক্ষণ তার ? হয় কি প্রকার 

অধিষ্ঠান তার কিম্বা! বচন চলন ? ৫৪ 

(৫8) স্থিত প্রজ্ঞ-+নিশ্চলা বুদ্ধি যাহার (ম্বামী)। উক্ত সমাধি- 

প্রভাবে পরমার্থ-বিজ্ঞান-লাভকারী। ধাছার সমাধি লাভ হইয়াছে, অথব। 

পরব্রদ্মে আমি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি এইরূপ জ্ঞান হইয়াছে, ও বিনি প্রথমে 
কন্মষোগ দ্বারা, অথব! কর্্ত্যাগ করিয়া, জ্ঞানযোগনিষ্ঠায় প্রবৃত্ত, তিনি 

স্থিতপ্রজ্ঞ, ( শঙ্কর )। 
পাতঞ্রল দর্শনের তৃতীয় পারের ৫ম হ্ত্রে আছে, “তজ্জয়াৎ (সংযম জয়াৎ) 

প্রস্তালোকঃ” অন্তত্র (১ম পারদ্দের ৪৮ সুত্রে) আছে, “তত্র খতস্তরা প্রজ্ঞা”, 

' অর্থাৎ ধ্যান ধারণা ও সমাধি সিদ্ধ হইলে, যে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়, তাহা 

প্রতাক্ষ, শ্রুতি, অনুমান প্রভৃতি প্রমাণজ সামান্ত প্রজ্ঞা অপেক্ষা অনেক 

শ্রেষ্ঠ (শ্রতানুমান-প্রজ্ঞাভ্যাম্ অন্তবিষয়াবিশেষাৎ__পাতঞ্জল দর্শুন ১1৪৯ ) 

যিনি এইরূপ প্রজ্ঞার আলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনিই স্থিতনগ্রজ্ঞ। 

সমাধিতে বুদ্ধি অচল হইলে, তবে “যোগ” প্রাপ্ত হইবে--ভগবানের 

এই উপদেশ শ্রবণ করিয়৷ অর্জুন ,জিজ্ঞাসা করিতেছেন, স্থিতগ্রজ্ 
কাহার? অর্থাৎ সমাধিতে ধাহাদের অচলা! বুদ্ধি, তাহাদের লক্ষণ কি? 

স্থিতপ্রজ্ঞ বা সমাধিতে অচলা বুদ্ধি হইলে এই অধ্যায়োক্ত যোগ-সিদ্ধি হয় । 

এই অধ্যায়ে কর্মযোগ উক্ত হুইয়াছে। সেই কর্দযোগে সিদ্ধির কথাই 
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বলা হইয়াছে । তাহার পূর্বে সাংখ্য জ্ঞান বিবৃত হইয়াছে; সুতরাং বলা 

যায় যে, সাংখ্যজ্ঞান লাভ করিয়া সেই জ্ঞানে ধাহার বুদ্ধি সমাহিত ব৷ স্থির 
হইয়াছে, তিনি কর্ম যোগে সিদ্ধি লাভের উপযুক্ত । অতএব স্থিরগ্রজ্ঞ 

অর্থে,__সাংখ্যজ্ঞান বা! আত্মজ্ঞান অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতি বিবেক'জ্ঞান যাহার 

লাভ হইয়াছে, যিনি সেই জ্ঞানে সর্বদা অবস্থান করিতে পারেন, সে জ্ঞনি 

হইতে কথন প্রচ্যুত হন না। সেই জ্ঞানে স্থিত হইলেই কর্মযোগ 
সিদ্ধি হয়। 

কিরূপ লক্ষণ- _মধুস্ুদন বলেন, স্থিতপ্রজ্ঞের ছুই অবস্থা--সমাধি 

ও ব্যুথান অবস্থ। | এই শ্লোকে চাঞ্গিটি প্রশ্ন আছে। প্রথম প্রশ্নে, 
সমাধিযুক্ত স্থিত-প্রজ্ছের লক্ষণ জিজ্ঞাস! হইয়াছে । তাহার পর তিন প্রশ্ন 

ব্যুখিত অবস্থায় (১) স্থিত-প্রজ্জের বাক্য, (২) তাহার অবস্থান বা মনের ও 

ইন্ড্রিয়ের নিগ্রহকার্ধয, এবং (৩) তাহার বিষয়-বিচরণের অবস্থা বা কর্ণ 

কিরূপ-_তাহাই জিজ্ঞাস! হইয়াছে। 
কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান করিবার উপযুক্ত হইবার জন্য, এবং কর্মযোগে 

সিদ্ধির জন্য যে সমাধিতে অচল বুদ্ধি বা স্থিতপ্রজ্ঞ হইতে হয়, দে 

স্থিতপ্রজ্কের অভিধা বা! লক্ষণ (ভাষা )কি? লোকের সহিত তাহার 

ব্যবহার কিরূপ? স্তুতি বা নিন্দা শুনিয়া! তিনি কি বলেন? বাহোেন্িয়- 

বিষয় সমুদায়ই বা তিনি কি প্রকারে গ্রহণ করেন ?-_ইহাই জিজ্ঞাসা 
হইয়াছে, (মধু )। 

শ্রীভগবানুবাচ-_ 

প্রজহাঁতি যদ। কামান্ সর্ববান্ পার্থ মনোগতান্। 
আত্মন্যেবাত্মন! তুষ্ট? স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫ 
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শ্রীভগবান্-_ 
ত্যজে যেই মনোগত কামনা সকল, 

আত্ম-বলে রহে তুষ্ট আত্মাতে আপন,__ 

স্থিত-প্রজ্ঞ কহে, পার্থ, তখন তাহারে । ৫৫ 

(৫৫) মনোগত কামনা-_কামনা মনেরই ধম্শ (বলদেব)। 

মন- চিত্ত । চিত্তবৃত্তি- “প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা, স্বৃতি” ভেদে পাচ 

প্রকার। (পাতঞ্জল দর্শন ১৬) কামনা ত্যাগ অর্থাৎ সর্বচিত্ববৃত্তি শূন্ত 

হওয়া। কারণ 'যোগশ্চিত্ববৃত্তিনিরোধঃ” ( মধুবদন ) | হৃদয়স্থিত সকল 

প্রকার কাম ( শঙ্কর)। মনোগত সমুদায় ভোগাভিলাষ, ( স্বামী )। 

কাম মনেরই ধর্ম । শ্রুতি অনুসারে তাহা মনের স্বরূপ,-_-“কামঃ 

সংকল্লোবিচিকিৎস! শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধা ধৃতি অধূতি হীঃ ধীঃ ভীঃ ইত্যেতৎ 

সর্বং মন এব।৮ ( ইতিধ্বৃহাদাদণ্যক, ১৫৩ )। 
আত্মবলে---(আত্মন1) আত্ম অর্থে এস্থানে চিত্ত। চিত্ত বলে চিত্বকে 

জর করিয়া, প্রবৃত্তি নিরোধ করিতে হয়। উভয়দিকে প্রবাহিত চিত্তনদীর 

উদ্ধশ্রোত দ্বারা তাহার অধঃশআ্োত রুদ্ধ করিয়া সমাহিত হইতে হয়। 
রহে তুষ্ট__যে বাহ্ বস্ত লাভে নিরপেক্ষ হইয়া, কেবল নিজ আত্মা- 

তেই তুষ্ট অর্থাৎ পরমাত্ম-্দর্শনরূপ অমৃতের আস্বাদনে পরিতুষ্ট সে আত্মারাম 
: সন্ন্যাসী, (শঙ্কর)। আত্মাবলোকন তুষ্ট, (রামানুজ)। পরমাত্মাতে তদেক চিত্ত 

হইয়া তংপ্রসাদে সন্তোষ-যুক্ত (রাঘবেন্ত্র যতি )। শ্রুতিতে আছে-_ 

“্যদা সর্ব প্রমুচান্তে কামা যেহস্ত হৃদি স্থিতাঃ | 

অথ মর্ত্যোমুতোভবত্যত্ব্রন্ম সমঙ্্তে ॥” (কঠঃ উপঃ, ৬/১৪)। 

যাহার কোন আশা নাই, কোন বিষয়ে কামনা! নাই, সেই নী | 
সাংখ্যদর্শনে আছে-_পনিরাশঃ স্ুথী গ্ি্গলাব২।৮” উপনিষদে আছে 

-আত্মাই ভূমা। আত্মাতেই ভূমা সুখ ভোগ হয়। অন্ত বিষয়ে সুখ অল্প, 

ক্ষণিক। এজন্ত আত্মনিষ্ঠ বিষয়-সুখাভিলাবত্যাগী ব্যক্তিই আত্মতৃপ। 
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এই শ্লোকে অর্জুনের প্রথম প্রশ্নের উত্তর দেওয়। হুইয়াছে। বঙ্ধিদ 

বাবু বুঝাইপ্লাছেন যে, আত্মাতে আনন্যুক্ত বা আত্মারাম হইলে যে 

বহিবিবিষয়ে আনন্দ উপভোগ করিতে হইবে না-এই শ্লোকে বা ইহার 

পরের কয় শ্লোকে এমন কথা নাই। সেই সকল স্তায় মত উপভোগের 

বিস্নকারী কামন! ও ইন্দ্রিয় বশ করিতে হইবে, ইহাই উদ্দেশ্ত । কিন্ত 

কোনরূপ উপভোগের ইচ্ছা ব! প্রবৃত্তি থাকিলে নিফাম হওয়া যায 

না। অন্তায় উপভোগ অপেক্ষা ন্যায়সঙ্গত উপভোগ উপাদেয় হইলেও 

কোনরূপ উপভোগের ইচ্ছাই বন্ধন কারণ। উপভোগে ইচ্ছা বা! প্রবৃদ্ধি 

না থাকিলেও কর্তব্য কর্ম সাধন জনিত যে ফল আপনি উপস্থিত হয়। 

যে সস্তোষ আপনিই আসে, তাহার অবশ্তই উপতোগ হয়। কিন্তু তাহাতে 

আকুষ্ট হইতে নাই। তাহা! হইলে সমত্ব বুদ্ধি যুক্ত হওয়া যায় না। 
তোরে আত টগি 

দুঃখেষনুদ্ধিগ্মনাঃ জুখেষু বিগতস্পৃহঃ | 
বীতরাগভয়ুক্রোধঃ স্থিতধীমুনিরুচ্যতে ॥ ৫৬ 

যঃ সর্ববত্রীনভিস্রেহস্তভৎ প্রাপ্য শুভাশুভমূ্। 

নাঁভিনন্দতি ন দ্বেপ্তি তন্ত প্রজ্ঞা প্রতিতিতা ॥ ৫৭ 
স্পা সী ৩ 

দুঃখে অনুদ্ধিগ্রচিত, সুখে স্পৃহাহীন, 

বীতরাগভয়ক্রোধ-_স্ফিতধী সে মুনি ॥ ৫৬ 

সর্ববত্র যে স্লেহশন্য, নহে উল্লাসিত, 

লভি শুভ, কিম্বা ছেষযুক্ত নাহি হয় 

অশুভ লভিয়া,_-তার প্রজ্ঞ। প্রতিষ্ঠিত ॥ ৫৭ 

(৫৬, ৫৭)-_মধুন্দন বলিয়াছেন, ব্যুখিত স্থিত -প্রজ্ “কি বলেন” 

এই ছুই ল্লোকে সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়! হইয়াছে। কামনা মনের ধর্ম। 
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অতএব কামনা ত্যাগ করিতে হইলে বা নিষষাম হইতে হইলে, মনের 

কতকগুলি বৃত্তিকে দমন করা প্রথম কর্তব্য । কারণ, সেই গুলিই কাম- 

নার আধার । সে বৃত্তিগুলি কি, তাহ! এই হুই শ্লোকে নির্দিষ্ট হইয়াছে। 
যথা,__ছুঃখ, উদ্বেগ, নুখ, স্পৃহা, রাগ, ভয়, ক্রোধ, উল্লাস ও দ্বেষ। পাতঞ্জল 
দর্শন অন্থুসারে চিত্তের বৃত্তি মাত্রই ছুই রূপ_ কষ্ট ও অকিষ্ট, (১1৫ )। 

বনদ্ধিতে যে যে বিষয়ের গ্রহণ হয়, তন্মধ্যে কোনটি সুখদ, কোনটি বা ছুঃখদ। 
সুখদ বিষয়ে অনুরাগ ও ছুঃখদ বিষয়ে ছ্বেষ উৎপন্ন হয় বলিয়া, চিততবৃত্তি ক্রি 
বা অক্িষ্ট হয় । হুঃখদ বিষয়ের পরিহার জন্য ও স্থখদ বিষয়-লাভ জন্য ইচ্ছা- 

বশে কর্মবৃত্তি পরিচালিত হয়। ইহাই কর্মপ্রবৃত্তির মূল । সুখ ছুঃখে উদ্বেগ 

না থাঁকলে আর প্রবৃত্তি'বশে কর্ম করিতে হয় না-বুদ্ধি স্থির হয়। স্থির 

বুদ্ধিতে কর্তব্য স্থির করিয়! কর্ম করিতে পার! যায় । 
ছুঃখ-_ আধ্যাত্মিক, আধিটদবিক ও আধিভৌতিক-_এই ব্রিবিধ 

রজোগুণজ সন্তাপাত্মক চিত্ববৃত্তি, (মধু )। 

উদ্বেগ-সেই দুঃখ হেতু অনুতাপাত্মক ভ্রান্তিরূপ তামস বৃত্তি,( মধু) 

স্থখ---উক্তরূপ ত্রিবিধ সাত্বিক গ্রীতিজনক চিত্ববৃত্তি, ( মধু )। 

স্পৃহা-_-নুখজ ধর্্ানুষ্ঠান বিনা সখের লালসারূপ তামস চিত্তত্রাস্তি, 

অথব৷ হর্যাত্মক চিত্তবেগ, ( মধু )। 

রাগ-স্*অনগুরাগ--শোভন-অধ্যাদ-নিবন্ধন বিষয়ে রঞ্জনাত্বক রাজসী 

চিত্ববৃত্তি, (মধু )। 
ভয়স্মনুরাগের বিষয়ে বিস্নকারী বা নাশক কিছু উপস্থিতণহইলে, 

তাহাকে বাধা দিবার অসামর্থ্য জন্ত চিত্তের তামসিক দীনতা, ( মধু)। 

ক্রোধ--সেই বাধা নিবারণের ক্ষমত1 থাকিলে, আপনাকে বড় মনে 
করিয়া তাহাকে বাধা দিবার চেষ্টার যে চিত্তজাল! সেই রাজস বৃতি, (মধু)। 

স্নেহ-স্অন্ত বিষয়ে প্রেমাপরপর্ধযায় তাষস বৃত্তি বিশেষ। অন্তের 

হবধ-হখ, ৰা ক্ষতি-বৃদ্ধি হইলে, আপনাতে তাহা আরোপ করা গ্েছের 
৮ 



১১৪ প্রীমদ্-ভগবদগীতা । 

ধর্ম, (মধু )। বলদেব বলেন, ইহা ওপাধিক গ্রীতিশুস্ততা__নিকুপাঁধিক- 

প্রীতিশৃন্ততা নহে । শঙ্কর বলেন, দেহজীবনাদিতে স্বেছ। স্বামী 

বলেন, পুত্রমিত্রাদিতে ন্েহ। ভক্তের! বলেন, ঈশ্বর ব্যতীত অন্য 

পদার্থে ন্েছ। “আমার এই অভিমানে স্ত্রীপু-দেহাদিতে যে মমতা _ 

তাহাই এস্থলে উদ্দিষ্ট হইয়াছে বোধ হয়। নতূব! সর্বভৃতে আত্মাকে বা 

ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া, তাহাতে যে প্রীতি তাহা দোষাবহ নহে। 

শ্রতিতে আছে--“ন বা! অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো৷ ভবতি, আত্মনন্ত 

কামায় পততিঃ শ্রিয়ো ভবতি 1৮ (ৃহদারণ্যক, ২1৪।৫ দ্রষ্টব্য )। প্রীতিকে 

স্সেহ বলা যাঁর না। দ্বেহকে নিয়গামী বলে। পুভ্রাদিই স্নেহের পাত্র। 

সমানের সম্বন্ধে প্রীতি হয়। তবে স্সেহ গ্রীতিরই অন্তর্গত । 

দ্বেষ__ছঃখহেতু অশুভ বিষয়ে অস্য়াজনিত নিন্দাদি-প্রবর্তক ত্রান 

তামস বৃত্তি, ( মধু)। | 

উল্লাস_-( মূলে আছে অভিনন্দন )। স্ুখহেতু স্তী-পুত্র-গৃহ“্ধনাদি 

শুভ বিষয়ে প্রশংসা-প্রবর্তক ভ্রান্ত চিত্ত-বৃত্তি, ( মধু )। 

শাটার বডির 

যদা সংহরতে চাঁয়ং কৃর্োহঙ্গানীব সর্ববশঃ। 

ইক্জিয়াণীক্দরিয়ার্থেত্যন্ত্ত প্রজ্ঞ। প্রতিঠিতা ॥ ৫৮ 

করে যেই প্রত্যাহার ইন্দ্রিয় সকল 

ইন্ড্রিয-বিষয় হ'তে, _কুণ্্ম করে যথা 

নিজ অঙ্গ সম্কুচিত-_স্থিত প্রজ্ঞা তার ॥ ৫৮ 

(৫৮) মধুনুদদন বলেন,--স্থিতপ্রজ্ঞ কিরূপে অবস্থান করেন? রই 

প্রশ্নের উত্তর ৫৮শ হইতে ৬৩শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। প্রা 

কর্বশে বুখিত অবস্থায় ইক্জিগণ বিক্ষিপ্ত হইলে, তাহাদিগঞ্জে রা 



ছিতীয় অধ্যায়। ১১৫ 

জন্য পুনর্বার বিষয় হইতে আকর্ষণ বা নিরোধ করিতে হয়। তাহাই 

এই ৫৮শ শ্লেংকে বুঝান হইয়াছে । 

প্রত্যাহার করে (সংহরতে )--সম্যক' প্রকারে সংবরণ করে। 

ইন্দ্রিয় বিষয়াভিমুখী হইলে, সেই বিষয় হইতে তাহাকে ফিরাইয়া লয়। 
পাতঞ্রগ-দর্শন অনুসারে, ইহা অষ্টাঙ্গষোগের এক অঙ্গ। "শ্ববিষয়া- 

সম্প্রয়োগে চিত্তস্য শ্বরূপান্গকার ইব ইন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ 1” (পাতগ্রল 

দর্শন, ২৫৪)। অর্থাৎ স্ব স্ব বিষয়ে অসংযুক্ত হুইলে। ইন্দ্রিয়গণ নিরুদ্ধ 
চিত্তের স্বরূপ হয়। তাহাই প্রত্যাহার । 

ইন্ড্রিয় বিষয় হ'তে-_চক্ষুর গ্রাহথ বিষয়-_রূপ, কর্ণ গ্রাহা বিষয়- 

শব, নাসিকাগ্রাহা বিষয়_-গন্ধ, রসনাগ্রাহা ব্যিয়-_রদ ও ত্বক্গ্রাহ্য বিষয়-_ 

্পর্শ। এই রূপরসাদি গ্রহণ দ্বারাই বাহ্ ভৌতিক পদার্থ জ্ঞানেন্িয়- 

প্রতাক্ষ হয়। রূপরনাদি গ্রহণ না করিলে, বাহা জগতের জ্ঞান হয় 

না। তখন সমাধিস্থ হওয়া যায়। এই ইন্্িযগ্রাহয বিষয়ে অনুরাগ 

না থাকিলে, বাহ্ কোন বস্তর প্রতি অনুরাগ উৎপন্ন হয় না। তাহা গ্রহণে 
প্রবৃত্তিও হয় না। বাহ্ জগৎ আমাদের জ্ঞানে এই রূপরসাদি বিষয়াত্মক। 

তাহার প্রকৃত স্বরূপ আমরা জানিতে পারি না। ইন্দ্রিয়েতেই এই বিষয়- 

গ্রহণ শক্তি নিহিত। বাহু জগতের সহিত সম্বন্ধ হইলে, সেই শক্তির 

ক্রিয়া হয়। এই জন্ত বাহৃজগতের সহিত সম্পর্ক ব! স্পর্শ হইলে, ইন্জ্রিয়গণ 

বিষয় গ্রহণ করে, এবং গ্রহণ করিয়া মনকে অর্পণ করে। মন তাহ 

ুদ্ধিকে অর্পণ করে। তখন বুদ্ধি সেই ইন্জরিয়ম্পৃষ্ঠ পদার্থের অর্থ নিশ্চয় 
করে। অথবা! বুদ্ধি বিষয় গ্রহণ করিবার জন্য যখন ইচ্ছা করে, তখন 

মনের সহিত যুক্ত হুয়, মন ইন্জ্রিয়ের সহিতু. এবং ইন্তিন বিষয়ের সহিত 

যুক্ত হয়। শাস্ত্রে আছে,--"আত্ম। মনস। সংযুজাযতে, মন হইন্জরিয়েণ 
ন্জিয়মর্ধেন, ত্জ্ঞানং, বাহজ্ঞান ও বিষয় জ্ঞান লাভ করিবার ইহাই 
নিযম। যাহা হউক, যদি মন বা বুদ্ধি ইন্জিয়-আহরিত বিষয় গ্রহণ না! 



১১৬ প্রীমদ-৬গবদগীতা । 

করে, অথব! ইন্দ্রিয় বিষয়াভিমুখী হুইৰার পূর্বেই যদি মন তাহাদের বাহ 
পদার্থের অভিমুখে যাইতে না দেয়, অথবা মন যদি ইন্জিন ও ইন্্িয়, 
ব্যাপারের সহিত সংযুক্ত না হয়, তবে আর বাহ্ পদার্থের প্রতাক্ষ ভ্ঞান 

হইতে পারে না। শ্রুতিতে আছে “মনদ! হি এষ পশ্ঠতি মনদ! শৃণোতি 

(বৃহদারণ্যক, ১/৫।৩)। আমর! যখন একাস্ত মনে কোন চিন্তা করি, তং- 

, কালে মন শ্রুত শব বা দৃষ্ট রূপ গ্রহণ করিতে পারে না। অথব! তখন 

ইন্দিয়-ক্রিয়াই বন্ধ হয়। মনের ম্বভাবই এই যে, ইহাতে যুগপৎ অনেক 
জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না। ন্যায়দর্শনে আছে,-_-“্যুগপদ্ জ্ঞানানামন্ৎপত্থিঃ 

মনসো। সিদ্ধম।”” কাজেই কোন এক বিষয় গ্রহণ ফলে মন অন্য বিষয় 

গ্রহণ করিতে পারে না। এজন্য একাগ্রভাবে কোন বিষয় ভাবন! 

কালে, চিত্তে আর বিষরাস্তরের জ্ঞান গৃহীত হয় না। 

এইরূপে বিষয় হইতে ইন্ডিয়ের প্রত্যাহার হয়। ইন্ট্রিয়গণকে মনে 

বয় করিতে পারিলে প্রত্যাার-সিদ্ধি হয়। ইন্দ্িক্গণকে বহিমু্খে হইতে না 
দিয়া অন্তমু্থ করিলে বা মনে তাহাদিগকে টানিয়া! লইলে,এই প্রত্যাহার 

সিদ্ধি হয়। এন্থলে আরও এক কথা বুঝিতে হইবে । জ্ঞানেন্দ্রিয়-প্রতা' 

হারের এই নিয়ম । জ্ঞানেন্দ্িয়ের প্রত্যাহার অবস্থায় বাহ জগতের জান 

হয় না। জ্ঞানেন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহার ন। করিয়া, বাহ্ বিষয়ের গ্রত্য্ষ 

জ্ঞান লাভ করিয়াও কেবল কর্মেন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার কর! যায় । জ্ঞানেজির. 

গ্রাহ বিষয়ে যদি অনুরাগ না হয়, তাহার সম্বন্ধে রাগ-ঘেযারি না 

থাকে, তবে তাহার ত্যাগ বা গ্রহণে প্রবৃত্তি হয় না। তাহাতে কর্মে? 
বিষয়াভিমুখ হয় না, প্রত্যাহত হয়। এস্থলে বিষয়-জ্ঞান ও বিধা 

গ্রহণাদি ব্যাপার উভয়ই চিত্ত-বিক্ষেপক্র এবং যোগবির়োধী বন্যা 

বর্বেন্জিয়-প্রত্যাহারের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । এন্বলে উল্লেখ কর 
উচিত যে, বাহ্ ইঞ্জিয়গণের প্রত্যাহার সিদ্ধ, হইলে, যে অতি ব 

যোগজ দৃষ্টি লাভ হয়, তাহ। যোগের অন্তরায় নছে। 



দ্বিতীয় অধ্যায় । ১১৭ 

বিষয়। বিনিবর্তৃস্তে নিরাহারন্ত দেছিনঃ। | 
রসবর্জং রলোহপ্যস্ত পরং দৃষ্টা। নিবর্ততে ॥ ৫৯ 

বিষয়-সস্তোগ-হীন দেহীর ত হয় 
বিষয়-নিবৃত্তি ; কিন্তু আসক্তি না যায়, 

সে আসক্তি হয় দূর পরমার্থ হেরি ॥ ৫৯ 

বিষয়সস্তোগ হীন-_-( মূলে আছে 'নিরাহারম্ত,। ) অর্থাৎ যে ইস্ত্রি 

দ্বারা বাহ্ বিষয় আহরণ করিতে পারে না--বা করে না (শঙ্কর)। বিষয়- 

গ্রহণই ইন্দ্রিয়ের আহার । ইন্ড্রিয়ের বৈকল্য হেতু ষে বিষয় গ্রহণে অশক্ত 

_-যেমন জড় আতুর প্রভৃতি--তাহার!1 নিরাহার। এই সকল লোক, এবং 

যাহারা চিত্তগুদ্ধির পূর্বে কর্মসন্ন্যাস করিতে যায় বলিয়া বিষয় ভোগ 
করে না, সেই কষ্ট সন্ন্যাসী (রস) আসক্কিটুকু ( বর্জং) বাদ দিয়! বিষয় 

ভোগত্যাগ -করে। তাহাদিগকেও নিরাহার বল! হইয়াছে । (মধু.)। 

পূর্বে চারি শ্লোকে জ্ঞাননিষ্ঠা ক্রমে ক্রমে কিরূপে নিম্পাদিত হয়, তাহা 
উক্ত হইয়াছে । ইদ্দানীং জ্ঞাননিষ্ঠা কিরূপ ছঃসাধ্য তাহা বিবৃত হইতেছে । 
ইন্িগণের আহার বিষয়। বিষয় হইতে যাহার ইন্দ্রিক্নগণ প্রত্যন্ত 
হটয়াছে, সে নিরাহার। সে রস বর্জন না করিয়াই বিষয় হইতে ইঞ্জিয়- 
গণকে প্রত্যাহার করে, তাহার বিষয়ে অনুরাগ বা অভিলাষ থাকিয়া 

যায়। তাহা নিবৃত্ত হুয় না, (রামানুজ, হ্বামী, )। ৮ 

পরমার্থ হেরি-_( মূলে আছে “পরং দৃ&1” ) অর্থাৎ বিষয় হইতে 
শ্রেষ্ঠ পরমাত্মাকে দেখিয়া! । পরমার্থতত্ব ব্রহ্ম উপল করিয়া, ( শঙ্বগ্ন ), 

দ্ধ সাক্ষাৎ করিয়া (মধু), পরমাত্মাফে সাক্ষাৎ করিয়া (শ্বামী), 
ভাগবতীয় রসাস্বাদন করিয়! ফেবল স্থিতপ্রজ্ঞের পক্ষেই প্রন্কত বিষয়ত্যাগ 

ও বিষয়ের রসত্যাগ উভয়ই হইতে পারে। অল্পে সে দুখ পার না, তাহা 
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হইতে (পরং) শ্রেষ্ঠ তৃমাতেই সে প্রকৃত স্থখ আস্বাদন করে। 

( ছান্দোগ্য ৭।২৩।১ দ্রষ্টব্য )। ব্রহ্মই প্রর্কত রসম্বরূপ। (“রসঃ বৈ সঃ 

__তৈত্তিরীয় উপঃ, ২1৬।১)। সেই পরমাত্ম! সর্বরসের শ্রেষ্ঠ রস (*স এং 

রসানাং রসতমঃ” -ছান্দোগ্য ১১।৪ )। তিনি পরমত্রঙ্জ বা পরমপুরুষ। 

আত্মদর্শনই যে ইন্দছ্িয়ের এই বিষয়াকর্ষণ নিবারণের মুখা 

উপায়-__এই শ্লোকে ইহা বুঝান হইয়াছে । আত্মাতে চিত্ত স্থির হইলেই 

ইন্জরিয় দমন হয়, বাসনার কোনরূপ চিত্তবিক্ষেপ-ক্ষমত] থাকে না। তাহ 

পরবর্তী ৭*ম গ্লোকে বুঝান হইয়াছে। 

যততোহাপি কৌন্তেয় পুরুষস্থ বিপশ্চিতঃ | 

ইন্ড্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০ 

প্রমত্ত ইন্দ্রিয়গণে নিগ্রহের তরে 

বিবেকী যতন করে,__-তথাপি তাহার। 

করে মন হে অজ্জ্ুন, সবলে হরণ ॥ ৬০ 

(৬০) ইন্্িয়নিগ্রহ প্রথমে না করিলে-_৫৬শ ও ৫৭শ শ্লোকোক্ত সুখ 

£খাদি মনোবৃত্তির দমন করা যায় না--ইহাই এই শ্লোকে বুঝান হ্ইয়াছে। 

মূলোচ্ছেদ করিলে তবে বৃক্ষ নষ্ট হয়। নদীর গতিরোধ করিতে হুইলে, 

তাঁহার উৎপত্তিস্থান রুদ্ধ করিতে হয়। সেই জন্য প্রথমে ইহ্রিয 

প্রবর্তক মনের দমন দ্বারা এই ইন্দ্রিয়-বিক্ষেপের দমন করিতে হয়। 

প্বস্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যবুক্তেন মনসা সদ1। 

তন্তেসত্িয়াণ্যবস্তানি, ছৃষ্াস্বা৷ ইব সারথেঃ॥* (কঠ:-৩1৫) 

শঙ্কর বলেন যাহারা সম্যক্দর্শন-লক্ষণ প্রভাকে স্থির” বা হৈ 

করিতে ইচ্ছা করেন, সর্ববা্রে তাহাদের ইনজিবগ্ণকে শ্ববশে নিছে 
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চেষ্টা করা কর্তবা, নতুব! যে দোষ হয়, তাহা এন্থলে দেখান হুইতেছে। 

রামান্ু্জ বলেন, আত্মদর্শন বিনা বিষয়রাগ যায় না তাহাই বুঝান হইয়াছে। 

প্রমত্ত--"প্রমথনশীল। কারণ ইন্জ্রিয়গণ আত্মাকে বিষয়াভিমুখে লইয়! 

তাহীকে বিক্ষোভিত করে-_-আকুল করে (শঙ্কর )। বলবান্ (রামানুজ )। 

বিবেকী--(বিপশ্চিতঃ) মেধাবী (শঙ্কর)। অত্যন্ত বিবেকী (স্বামী, 

মধু)। আম্মানাত্ম-বিবেকী ( বলদেব )। নিত্যানিত্যবস্তবিবেকী। 

যতন করে-স্ইন্দ্রি় জয় করিবার জন্ত যত্ব করে ( শঙ্কর, বলদেব)। 

মোক্ষার্থ যত্ব করে (স্বামী)। বিষয়-দোষ-দর্শনার্থ ফত্ব করে (মধু )। 

এস্থলে শঙ্করের অর্থ অবলম্বন করিয়া! অনুবাদ কর! হইয়াছে । যে 

বুদ্ধিমান প্রথমে ইন্্রিয় জয় করিবার জন্ত যত্ব করেন, তীঁহারও সহজে ইন্জিয় 

জয় হয় না। আর ইন্দ্রিয় জয় না করিয়া মোক্ষার্থ কোনরূপ সাধনাই সম্ভব 

হয় না। সে ইঞ্জিয়ের বশীভূত হইয়! পড়ে । রামাহুজ বগেন, আত্মদর্শন 

ইন্দ্রিয়জয়,সাপেক্ষ | 

করে মন সবলে হরণ--মন ইন্দ্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ বটে এবং মনের 

দ্বারা ইন্দ্রির়গণ প্রবর্তিত হয় বটে, তথাপি মন যদি ইন্দ্রির়গণকে জয় 

করিতে না পারে, তবে ইন্দ্িয়গণই মনকে জয় করে। ইন্ত্িরগণ জোর 

করিয়া মনকে বিষয়াতিমুখে লইয়! যায়, ও বাধ্য করিয়! বিষয় গ্রহণ 
করায়। তখন ইন্দ্রিয়গণ আত্ম! (বুদ্ধি) ও মনের বশে না থাকিয়াও 

তাহাদের দ্বারা প্রযুক্ত হুইয়! বিষয় গ্রহণ করে না। তাহারা সংস্কারবণে 
স্ব: প্রবর্তিত হইয়! বিষয় গ্রহণ করিতে ধাবিত হয়, ও মনকে সঙ্গে ঃটানিয়া 
লইয়! যায় । 

তানি সর্ববাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ | 

বশে হি যস্তেক্জিয়াণি তন্ত প্রজ্ঞা প্রতিতিতা ॥ ৬১. 
নারির ও 
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সেসব সংযত করি হয়ে সমাহিত 

হয় মম পরায়ণ, ইক্জ্রিয় যাহার 

রছে বশে,--প্রজ্ঞ। তার হয় প্রতিষ্ঠিত । ৬১ 

ংঘত্ত করি--( সংযম্য )--সেই ইন্দ্রিগণকে বশীকৃত করিয়া 

(শঙ্কর )। তাহাদের প্রত্যাহার পুর্ব্বক মনে স্থাপন করিয়া! । বিষয় হইতে 

' ইন্জ্রিয়গণকে টানিয়। লইয়া-_মনে তাহাদিগকে স্থির ভাবে স্থাপন করিয। 

(রামানুজ )। নিগৃহীত করিয়া (মধু )। 

হয়ে সমাহিত ( যুক্ত আসীত )-_সমহ্িত হইয়া (শঙ্কর) নিগৃহীত 

মলাঃ ও নির্বর্যাপার হইয়া (মধু 1) আত্মসমাধিতে স্থিত হইয়া ( বলদেব )। 

মম পরায়ণ (মৎপরঃ),_- আমি বান্দেব সকলের অস্তরাত্মা ( প্রতা- 

গাত্ম ), আমিই একমাত্র আশ্রয় জানিয়া, এই 'ভাবে যে আমাতে অবস্থিতি 

করে, শরেক্কর )। আমি চিত্তের শুভ আশ্রয়, আমাতে মন স্থাপন করিয়া। 

অবস্থান করে (রামানুজ )। সত্বাত্মা বান্গদেব আমিই যাহার একমাত্র 

উৎরুষ্ট উপাদেয়-__সেই একান্ত ভক্তই মৎপর (মধু) | মন্লিষ্ঠ ( বলদেব )। 

এস্থলে “মৎপরঃ* এই বাক্য দ্বারা ভগবান্ বাস্থদেৰে অনন্য-ভক্তির 

ইঞ্জিত কর! হুইয়াছে। যিনি স্থিতগ্রন্ত হইতে চাছেন, তাঁহাকে ভক্তি- 

যুক্ত হইতে হইবে । অনন্য-যোগে ভগবানের প্রতি অব/তিচারিনী তক্তি. 

_ জ্ঞানেরই লক্ষপ। (১৩।১* শ্লোক দ্রষ্টব্য )। ভক্তিযোগের কখা-_তগ" 

বানের স্বরূপ-তত্ব পরে বিবৃত হইয়াছে। অর্জন তখনও তগবান্ পরঞকে 

আপনার সখা সারথি রূপেই জানিতেন। যখন পরে চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান 

বলিলেন যে, তিনি পুর্বে বিবন্থান্কে এই তথ্য উপদেশ দিয়াছিলেন। 

তখন অর্জুন আশ্চর্য হই! গের্লেন ? বলিলেন, আপনি ত হুরদেবের পরে 

জন্মিয়াছেন, তবে কিরূপে তাহাকে উপদেশ দিলেন.? (918 )। .গরে 

সপ্তম অধ্যায় হইতে যখন তগবান্ তীহার স্বরূপ বলিতে আর করিঙেন 
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ও অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইলেন, তখন অঞ্জুন ভয়ে বিহ্বল হইয়া গেলেন ; 
বলিলেন--প্রভূ, আপনার শ্বরূপ না জানিয়া, যে সথ! ভাবিক়! ব্যবহার 

করিয়াছি, সে অপরাধ মার্জানা কর।” অতএব এস্থলে অর্জুন এই 'মতপরঃ 
কথার অর্থ বুঝিবার যোগা ছিলেন ন!। 

এস্থলে 'ভগবানে একাস্ত ভক্তিপূর্বক সমাহিত থাকিবার কথ! বলিবার 
উদ্দেপ্ত এই যে, এই ভক্তিযোগে ভগবানে যুক্ত হইবার অভ্যাম ন৷ 
করিলে, ইন্ছ্িয়গণকে সহজে বশীভূত করা যায় না। পুর্ব শ্লোকে 
উক্ত হইয়াছে যে, যাহার! কেবল ইন্দ্িয়জয়ের জন্য চেষ্টা করে, তাহারা 

সহজে ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারে না । কেন না, ইন্ত্রির়গণ বড়ই বলবান্। 

তাহারা জোর করিয়! মনকে বিষয়ে লইয়া যায়। সেই ইন্্রিয়জয়ের 
একমাত্র উপার মনকে এমনই জোর করিয়া এরূপ বস্তর ধ্যানে বাধিয়া 

রাখিতে হইবে যে, যেন ইন্জরি্লগণ বলপুর্্বক চেষ্টা করিয়াও আর সে বন্ধন 
ছেদন পুর্বক, মনকে বিচলিত করিয়া, কোন বিষয়াভিমুখে লইয়া যাইতে 
না পারে। সেই এক বস্ত পরমাত্মা--ভগবান্। ভগবানে একান্ত ভক্তি 
পূর্বক তীহাতে যদ্দি মনকে স্থির করিয়া রাখ! যায়, তবে আর হন্ট্িয়- 
গণ কিছুতেই মনকে বিষয়াস্তরে টানিয়া লইয়! যাইতে পারেনা । পুনঃ 

পুনঃ অভ্যাসের দ্বারা ভগবানে মন স্থির হয়। আর এই অভ্যাসের 

'প্রণোদক ভক্তি--তগবানে একাস্ত পরানুরক্তি। সেই ভক্তি বা অনুরাগ 
জন্মিলে, তাহ! দ্বারা ভগবানে আকৃষ্ট হওয়! যার়। সেই আকর্ষণ যতই 
প্রবল হয়, মনের চাঞ্চল্য ততই দুর হয়। ক্রমে মন ভগবানে স্থিত হইয়া 
আইসে। তখন ইন্জ্রিয় বশীভূত হয়, ইত্জিরয় সিদ্ধ হয়। ইন্জিয়গণ 
আর মণকে বিষয়াতিমুখে আকর্ষণ করিতে পারে না। মন আর বহিমুখ 
হয় না। ইন্দ্রিরগণ বশীভূত হইলে, তবে স্থিত প্রজ্ঞ হওয়া যায়। 

অতএব এই শ্লোকে ইন্ত্িয় জয় করিবার মুখ্য উপায় উক্ত হুইয়াছে। 
মধুহ্দন বলিয়াছেন, যেমন বলবান্ রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া! দস্থ্য- 
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দিগকে নিবারণ কর! যায়, অথব! দন্্যগণ আপনিই পলাইয়া যায়, সেইন্ঈপ 
ভগবানের আশ্রয় লইলে দুষ্ট ইন্দরিয়গণ আপনিই নিগৃহীত হয়। তাহার জন্য 

আর বিশেষ চেষ্টা করিতে হয় না। আত্মজ্ঞানে স্থিত হইলে, ইন্দ্রিয় জয় 

সিদ্ধ হয়। শ্রতিতে আছে, 
যস্ত বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা! সদা । 
তন্তোন্দ্রিয়াণি বশ্তানি সদশ্বা ইব সারথেঃ ॥ (কঠোপনিষত, ৩।৬)। 

ভগবান্ “মৎপর* বলিয়া যে আপনাকে নির্দেশ করিয়াছেন, এবং 

পরে বহু জন্মের পর জ্ঞানবান্ আমাকে প্রাপ্ত হয় এবং “আমি বাস্থদেবই 
এ সমুদয়', এই জ্ঞান সিদ্ধ হয়--এইরূপে যে আপনাকে .নির্দেশ করিয়া 

ছেন, সেই ভগবত্তত্ব দ্বিতীয় ষটকে অর্থাৎ সপ্তম হইতে দ্বাদশ অধায়ে 

ভগবান স্বয়ং বুঝাইয়াছেন। এস্থলে তাহার উল্লেখ নিশ্রয়োজন । 

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষ্পজায়তে । 
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে ॥৬২ 

ক্রোধাস্ভবতি সন্মোহঃ সন্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রম2 | 
স্মূতিত্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো! বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬৩ 

করিলে বিষয় ধ্যান, জন্মে মানবের 

আসক্তি তাহাতে, সেই আসক্তি হইতে 

জন্মে কাম, _-কাম হ'তে ক্রোধের উদ্তব, ৬২ 

ক্রোধ হ'তে জন্মে মোহ, জম--মোহ হ'তে, 

স্ঘৃতির বিভ্রম হ'তে হয় বুদ্ধি নাশ,_ 

বুদ্ধি-নাশ হ'তে হয় বিনষ্ট সে জন ॥ ৬৩ 
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(৬২-৬৩) শঙ্কর বলেন,_এস্থলে দকল অনর্থের মূল উক্ত হইয়াছে। 

রামানজ বলেন--পুর্বোক্ত প্রকারে ইন্দ্রিগণকে নিয়মিত করিতে না 

পারিলে যে অনর্থ হয়, তাহা উক্ত হুইয়াছে। মনকে উক্তরূপে নিবেশিত 

না করিয়া, যে স্বকীয় গৌরবে ইন্দ্রিয় জয় করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহার 

চেষ্ট। বিফল হয়, সে বিনষ্ট হয়, ইহাই উক্ত হুইয়াছে। মনকে সমাহিত ন 

করিলে, ইন্জ্রিয়-জয় হয় না। অনাদিকাল-প্রবন্তিত বাসনাহেতু মনে বিষয়- 

ধ্যান অবর্জনীয়। শ্বামী বলেন,_-পূর্ব বাহোন্দরিয় সংযমের অভাবে যে 

দোষ হয়, তাহা উক্ত হইয়াছে । এস্বলে মনকে সংঘত না করিলে কি দোষ 

হয়, তাহ! উক্ত হইতেছে। বলদেব বলেন,__ইন্ররিয় জয় না হইলে, তাহার 

কি ফল হয়, তাহা! এই ছুই শ্লোকে বুঝান হুইয়াছে। আমাদের মন 

যদি আত্মাতে নিবিষ্ট না হইয়া বিষয়াভিমুখ হয়, তবে বিষয়ে অন্থরাগ 

বশতঃ তাহা! ধ্যান করিলে বৰ! তাহাতে অভিনিবিষ্ট হইলে, তাহাতে কি 

অনর্থ হয় তাহা উক্ত হইয়াছে। 
ঈশ্বরে মন সমাহিত ন! করিয়া ইন্দ্রিয় নিগ্রহের চেষ্ট! করিলে, বিষয়ে 

মন আকুষ্ট হয় এবং বিষয়ে অলক্ষ্য অনুরাগ হেতু বিষয় ভাবনা আপনিই 

উপস্থিত হয়। আমাদের বাহ্দিকে বিষয়, আর অন্তরে আত্মা অবস্থিত । 

মধ্যে আছে বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়, অথব! অস্তঃকরণ ও বহিঃকরণ। এক 

'দিকে বাহাবিষয় এ গুলিকে আকর্ষণ করিতেছ ? অন্ত দিকে বুদ্ধিষান্ ব্যক্তি 

তাহাদিগকে আত্মাভিমুখে লইবার চেষ্টা করিতেছেন। "চিত্তের কাম বা 

বাসনা হেতু বিষয়-আকর্ষণই তন্মধ্যে প্রবলতর। কেন না, বিষয় 

আমাদের প্রত্যক্ষসিন্ধ, আপাত-রমণীয় ও দিবালোকের তায় প্রকাশ- 

মান। আত্মা অপ্রত্যক্ষ, অথবা! কেবল অস্তঃ-প্রত্যক্ষ-সাপেক্ষ, কষ্টকর 

সাধনলত্য ও রাত্রির তায় অজ্ঞান-অন্ধকারে আবৃত । কাজেই বিষয়া- 

কর্ষণ বড়ই প্রবল। খঅনেকরূপ ফৌশল করিয়া সাধন! করিলে, আত্মার 

আকর্ষণ প্রবল করা যায়। এই আকর্ষণ বতই প্রবল হয়, বিষরাকর্ষণ 
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ততই ক্ষীণ হয়। বিষয়াকর্ষণ প্রবল হইলে, আত্মার আকর্ষণ ক্খীণ হয়। 

'বিষয়ের এই টান মনে প্রবল হইয়া কিরূপে আমাদিগকে ক্রমে ক্রমে 
অজ্ঞাতসারে মৃত্যুর দিকে লইয়া যায়, তাহাই এই ছই শ্লোকে দেখান 

হইয়াছে। 
পাঁতঞ্জল দর্শনের বাসভাষ্যে আছে,_“চিত্তনদী নাম উভয়তে। বাহিনী। 

বহতি কল্যাণায় বহুতি পাপায় চ। যাতু কৈবল্যপ্রাগ-ভারা বিবেক- 

বিষয়-নিয়া সা কল্যাণবহা । সংসার প্রাগ ভারা অবিবেক-বিবয়-নিয়া 
পাঁপবহা । তত্র বৈরাগ্যেণ বিষয়আোতঃ খিলীক্রিয়তে, বিবেক-দর্শনা- 

ভাসেন বিবেক-শ্রোতঃ উদ্ঘাটাতে 1” (১১২ সুত্রের ভাষা)। 

অতএব এই উভয় দিকে প্রবাহিত--চিত্ত নদী। ইহার একটি নিবৃতি- 

পথে উদ্ধ'আ্োতঃ, আর একটি প্রবৃত্তিপথে 'মধঃশ্রোতঃ। এই অধঃশ্রোতো- 
বৃত্তি পাপের দিকে লইয়া যায়, মনকে বিষয়াভিমুখে ধাবিত করায়। এই 
সংসার -প্রাগভারা অবিবেক-বিষয়নিয়া বৃত্তি, কিরূপে চিত্তকে ক্রম- 

বর্ধিত-গতিতে পাপের পথে মৃত্যু মুখে লইয়া যায়, তাহা এন্থলে বণিত 
হইয়াছে। বঙ্কিমবাবু তাহার সীতারাম উপন্যাসে সীতারাম-চরিত্রে দৃষ্টান্ত 

স্বারা এই শ্লোকোক্ত তত্ব বুঝাইয়াছেন। 

এই বিষয় প্রবণত। চিত্তের শ্বভাব। শ্রতিতে আছে,-_ 

“পরাঞ্চি খানি ব্যতণৎ শ্বয়স্ূঃ 
তম্মাৎ পরাঙ পশ্ঠতি নাস্তরাজ্বন্। 

কণ্চিৎ ধীরঃ প্রত্যগাত্মানম, এক্ষৎ 

আবৃন্তচক্ষুঃ অমৃতত্বমিচ্ছন্।+, (কঠ উপঃ, ৪১)। 

অর্থাৎ স্বয়স্্ ইন্দ্রিয় সমূহকে বহিমুখ করিয়াছেন ) এজন্য মানুষ নু 

দিকে দেখে, অস্তরাত্মীকে দেখে না। কোন কোন জানী নিব 

হইয়া অমৃতত্ব ইচ্ছা করিয়া প্রত্যগাত্মাকে দর্শন করেন। অতএব রা 

শীয্মার মধ্যে ভগবানকে দর্শন করিলে, তৰে ইঞ্জিয়গণের বিষর-প্রফণ 
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দুর হয়। নতুবা মহতী বিনষ্টিঃ ( কেন উপঃ১৩) বৰা «প্রণাশ* 

অনিবার্য ! 

বিষয় ধ্যান--্শব্খাদি বিষয়-বিশেষের চিন্তা বা আলোচনা, (শঙ্কর)। 

মধুনুদন বলেন, বাহা ইস্ত্রিয় নিগৃহীত করিয়াও মনে মনে বিষয় ধ্যান ব 

পুনঃ পুনঃ চিস্তা। গুণ বুদ্ধিতে চিন্তা (স্বামী) শব্দাদি বিষয় সুখজনক 

হেতু বুদ্ধিতে পুনঃ পুরঃ চিন্তা ( বলদেব )। 

আসক্তি... সঙ্গ )_-মমতা-উৎপাদক আসক্তি । শোভন-অধ্যাস- 

লক্ষণযুক্ত গ্রীতি (মধু )। সেই সকল বিষয়ে গ্রীতি ( শঙ্কর)। 

কাম-_তৃষা, বালনা, মমতা (মধু )। তৃষ্ণা! (শঙ্কর)। “সঙ্গ 

বা আসক্তির বিপাক দশা-_কাম (রামানুজ )। এই «কাম, শব্দের অর্থ 

এম্থলে সুখদ বিষয় লাভ করিবার ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি । ইহা সংসারের মুল যে 
কাম বা বাসনা-বীজ, তাহা'নহে। ইহা! বিষয়-বিশেষ পাইবার জন্ত সেই 

মূল কামেরই অভিব্যক্তি ব৷ প্রকাশ ভাব মাত্র। 

ক্রোধ-_-এই বাসন! বা ইচ্ছ! কাহারও দ্বার। প্রতিহত হইলে, সেই 

প্রতিথতরূপ চিত্তজালাই ক্রোধ, তাহা পূর্ববে বলা হইয়াছে, ( মধু)। 

কাম-ভোগের অবস্থায় স্থির থাকা যায় না। কামনার বিষয় অপরে 

বদি ভোগ করে, তবে তাহার প্রতি ক্রোধ হয়। অথবা যে আমার 

কামনার বিষয়ভোগে বাঁধ! দেয়, তাহার গ্রতি ক্রোধ হয় ( রামানুজ )। 

মোহ-কার্ধ্যাকা্ধ্য বিষয়ে অবিবেক (শঙ্কর, রামানুজ, স্ামী, 

মধু)। হিতাহিত বুদ্ধির আবরক তামসিক ভাব। রর 

ভ্রম, স্মৃতির বিভ্রম--শান্গ ও আচার্যের উপদেশ-জনিত যে 

স্কার তাহা স্থৃতি। সেই স্থতির ভ্রংশ ( শঙ্কর, দ্বামী ও মধু )। ইন্তরিজয 

জন্ত প্রারন্ধ যত্্বের স্থৃতি ( রামানুজ )। ভগবৎম্মরণে ভ্রম ( বল্লভ )। 

বুদ্ধিনা শ-৮আত্মক্ঞানাথ অধ্যবসায-নাশ (রামানুজ )। চেতন! 



১২৬ .. শ্রীমদূ-ভগবদগীতা | 

নাশ,--বৃক্ষের হায় জড়ভাব প্রাপ্তি (শ্বামী)। অন্তঃকরণে কাধ্যাকার্যা বিষয়ে 

বিবেক-যোগ্যতার অভাব (শঙ্কর )। একাত্ম আকার যে বুদ্ধি, বিপরীত 

ভাবনার উপচয়-দোষে তাহার অন্থৎপত্তি (মধু )। 

বিনষ্ট-_ পুরুষার্থের অযোগ্য হুইয়! বিনষ্ট হয় (শঙ্কর )। পুনর্বার 
ংসারে নিমগ্ন হইয়| নষ্ট হয়, (রামান্ুজ)। মৃত তুল্য হয় (শ্বামী)। সর্ব- 

গ্রকার পুরুষার্থ লাভের অযোগা হইয়! মুৃততুল্য হয় (মধু)। সাধন 

বুদ্ধি-রাছিত্যই নাশ (বল্লভ )। বিষয়ভোগে নিমগ্ন হওয়ার ধর্দপথ 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া! সংসারাবর্তন বা নরকগতি (বলদেব )। 

রাগদ্বেষবিুক্তৈস্ত বিষয়ানিক্দ্িয়ৈশ্চরন্ । 

আত্মবশ্যৈবিধেয়াত্বা গ্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪ 
স্পপ্িপতোপাসম্পি্পশ 

রাগদ্েষ-বিরহিত-_আত্মবশে স্থিত 

ইন্জ্রিয়ের দ্বার৷ করি বিষয় সম্ভোগ, 

আত্ম-জয়ী জন করে প্রসন্নতা লাভ ॥ ৬৪ 

(৬৪) মন ও ইন্দ্রিয়কে প্রথমে বিষয় হইতে আত্মাভিমুখে আকর্ষণ. 
করিতে অভ্ভাস করিলে, যখন বৈরাগ। জন্মিয়া চিত্ত বশ হইবে, তখন 
চিত্তকে বিক্ষিপ্ত না করিয়া, অর্থাৎ আসক্তি ও ফলাকাজ্ঞাশূন্ত হই! 

সমত্বজ্ঞানে নিফষামভাবে ও কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া কেবল ইন্দ্রিয় 
দ্বারা বিষয়ভোগ করিলেও চিত্তের নিম্লতা জন্ঠ প্রসঙ্নভাব ( আত্ম- 
প্রসাদ) দূর হয় না। কাজেই ছুঃখাদি চিত্তবিকার থাকে না। বুদ্ধি 

স্থির হয়। ইহাই এই শ্লোকে'উক্ত হইয়াছে। এই শ্লোক হহন্তে 

আট গ্লোকে “কিং ব্রজেত”-_এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে। 
( মধুঃ বলদেব ও স্বামী )। গীতায় পরে উক্ত হইয়াছে, 



দ্বিতীয় অধ্যায়। ১২৭ 

“কায়েন মনসা! বাচা কেবলৈরিক্দ্রিয়ৈরপি। 

যোগিনঃ কর্মকুর্বস্তি সঙ্গং ত্যক্তাত্মস্তুন্ধয়ে ॥ (৫1১১ )। 

রাগ দ্বেষবিরহিত- -অর্থাৎ স্থখকর বিষয়ে আসক্তি ও ছুঃখকর 

বিষয়ে বিরক্তি । পাতগ্রল হুত্রে আছে--“নুখান্ুশয়ী রাগঃ, ছুঃখানশয়ী 

দ্েষঃ1%৮ (২৭+১৮)। রাগ ও দ্বেষ ইন্দ্রিয়গণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি: 

হইতে উৎপন্ন (শঙ্কর)। উক্ত প্রকারে সর্বেশ্বর আমাতে আশ্রয় 

করিলে মনের কলুষ দগ্ধ হওয়ায় রাগদ্বেষ-বিহীন হওয়া যায় ( রামানুজ )। 

মধুহদন ও বলদেব বলেন,_মন উক্ত প্রকারে নিগৃহীত হইলে, বাহা 

ইন্দ্রিয় নিগ্রহ না করিলেও যে দোষ হয় না) তাহাই এস্থলে উক্ত 
হইয়াছে । রাগ ছ্বেষ মনের বা চিত্তের ধর্ম, চিত্ত যাহার বশীভূত, ভাহার 
মনে রাগ-দেষ বা ইচ্ছ-ব্ষে আর বিকাশ্িত হইতে পারে না। চিত্ত 

আত্মাতে অবস্থিত হইলে, তবে বশীভূত হয়। তখন রাগ দ্বেষ সকল 
ংস প্রাপ্ত হয়। 

আত্মবশে স্থিত---নাত্মার বশীভূত (শঙ্কর)। মনের বশীভূত 

(স্বামী, মধু, বলদেব)। ইন্দ্রিয়গণকে আম্ধা অর্থাৎ নির্মল বুদ্ধিৰ৷ 

জ্ঞানের বশভৃত করিয়া । 

ইন্দ্রিয়ের দ্বারা-__রাগবেষ-মলাহীন মনের বশীতৃত ইন্জরিয়ের দ্বারা । 

বিষয় সস্তোগ (চরন্)-_-অবর্জনীয় বিষয় অল্পপানাদি-সমূহের ভোগ 

(শঙ্কর )। অনিষিদ্ধ বিষয়ভোগ ( বলদেব, মধু.)। বিষয় সকলকে 
তিরস্কার করিয়া বর্তমান (রামানুজ )। এম্থলে সমাধির উত্তরাবস্থা 

বর্ণিত হইয়াছে ( বল্পভ )। মূল অনুসারে অর্থ--বিষয়ে বিচরণ সুতরাং 

এস্লে নিফাম কর্্মাচরণার্থ বিষয়ে বিচরণ"অর্থও হইতে পারে। 

আত্মজয়ী জন ( বিধেয়াত্ম )--যাহার অস্তঃকরণ বশীভূত ( শঙ্কর ), 

বাষাহার মন বশীভূত (ম্বামী)। এস্থলে আত্মবশ্ৈধিধেয়াজ্মা ধারা! যে 



১২৮ প্রীমদ-ভগবদগীত| । 

' 'আত্মা। উক্ত হইয়াছে, তাহা প্রকৃত আত্মা নছে। চিত্তে যে আত্মার 

প্রতিবিশ্ব হেতু আত্মাধ্যাস হয়--সেই আত্মা। তাহা অস্তঃ£করণ 

ব! মন। ূ 
প্রসন্নতা-_বিষয়াসক্তি-বূপ মলা দূর হওয়ায় চিত্তের নির্মবলতা। 

মূলে আছে * প্রসাদ” -_ুস্থভাব। প্রসাদাৎ স্বাস্থ্য (শঙ্কর )। নির্মল অন্ত:- 

করণ (রামানুজ )। চিত্তের শ্বচ্ছতা ( মধু )। 

প্রসাদে সর্ববচুঃখানাং হানিরন্তোপজায়তে | 

প্রসন্নচেতসোহ্থাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫ 

এই প্রসন্নতা লতি তার দুঃখ লব 

হয় দুর; যেই জন প্রসন্ন-অস্তর”_ 

ত্বরায় তাহার বুদ্ধি হয় প্রতিষ্ঠিত ॥ ৬৫ 

ভুঃখ সব-+মাধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক, ক্রিবিধ ছঃখ 

(শঙ্কর) | সাংখ্যদর্শন অস্থুসারে ব্রিবিধ ছুঃখের বা ত্রিতাপের 

একান্ত ও অতান্ত নিবৃত্তিবপ যে পরম পুরুযার্থ, তাহা সিদ্ধ হয়। সাংখ্য- 

দর্শন অনুসারে ত্রিবিধ দুঃখের একাস্ত ও অত্যন্ত নিবৃত্তিই পরম পুরুযার্থ। 

ইহার আর পুরুষার্থ নহে। ইহার পর যে পুরুষার্থ, তাহা বেদাস্তে ও 

গীতায় উক্ত হইয়াছে, তাহ! পরে বিবৃত হইবে। 

বুদ্ধি প্রতিঠিত--আকাপের স্তায় সকল দিকেই আত্মস্বরূপে স্থিত 

বুদ্ধি নিশ্চল হয় (শঙ্কর )। বুদ্ধি আত্মাতে পর্যবসিত হয় (রামানুজ)। 

বুদ্ধি প্রতিঠিত হয় (স্থামী)। ব্রঙ্ধায্মৈক্য সাক্ষাৎকারে সর্বদিকে নথি 

হয় (মধু)। আত্মবিষয়! বুদ্ধি স্থির হয় (বলদেব)। 



দ্বিতীয় অধ্যায় । ১২৯ 

এ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, চিত্তের রাগদ্বেষাদি মল! দূর হইলে, যে 
প্রসন্নতা, যে সন্তোষ, যে ভূম! সুখভাব হয়, তাহাতেই প্রকৃতিজ বা অজ্ঞানজ 

সর্বপ্রকার ছঃখ দুরীভূ ত হয়, ও বুদ্ধি পরমাত্মাতে স্থির হইন্লা অবস্থিত 
হয়। তাহার জন্ত আর অন্য সাধনার প্রয়োজন হয় ন1। 

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্ত নচাধুক্তস্য ভাবনা । 

ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্ত কুতঃ স্থখম্ ॥ ৬৬ 

নহে যুক্ত যেই জন-_নাহি বুদ্ধি তার, 

না থাকে ভাবন1 তার,-_-ভাবনাহীনের 

নাহি শান্তি,_অশান্তের স্থখ বা কোথায় ? ৬৬ 
(৬৬) _নহে যুক্ত যেই-_অসমাহিত-চিত্ত (শঙ্কর )। অবশীক্কত 

ইন্দ্রিয় যাহার (ন্বামী )। আমাতে সমাহিত চিত্ত যে নহে (রামানুজ )। 

বুদ্ধি__নাত্ব থরূপ-বিষয়। “"দ্ধি (শঙ্কর শান্ত্র ও আচার্যের উপদেশ- 

জাত আত্মবিষয়া বুদ্ধি (শ্বামী)। নির্মল সান্বিক অধ্যবসায়াস্মিকা বুদ্ধি, 
_তাহার স্বরূপ জ্ঞান, ধর্ম, এরশ্র্য। ও বৈরাগ্য। এই বুদ্ধি অহঙ্কার মন ও 
ইন্দ্রিয়ের অতীত, তাহাদের অপেক্ষা পর বা শ্রেষ্ঠ-তত্ব । সাংখ্যদর্শন 

অনুসারে তাহাই মহত্তত্ব। এই বুদ্ধি ব্যবসায়াত্মিকা, সমাধিতে বিছিত 
(গীতা ২৪১, ৪8৪ )। 

শাবনা_ _আত্মজ্ঞানাভিনিবেশ (শঙ্কর ও গিরি )। ধ্যান (শ্বামী )॥ 

নিদিধ্যাদনাত্মক আম্মবিষয়ে ভাবনা মেধু.)। শাস্ছে আছে “যাদৃশী ভাবন| 

স্ত দিন্ধির্ভবতি তারৃনী।” চিত্তের একাগ্র চিন্তা'ধারাই ভাবন!  . 
শাস্তি--উপশম (শঙ্কর)। অবিস্তাজনিত সমস্ত লৌকিক ও 

নি 



১৩০ ্ীমদ্-ভগবদগীত। | 

অলৌকিক (বা বৈদিক) কর্মে বিক্ষেপ-নিবৃত্তি (মধু )। বিষয়-চেষ্ট 

নিবৃত্তি হেতু প্রসাদ (বলদেব )। 
স্বখ--ইন্দ্িয়গণের বিষয়-পেবা-তৃষ্ণার নিবৃত্তিজনিত সুখ (শঙ্কর )। 

বিষয়-ম্পৃহার শাস্তিহেতু নিরতিশয় সুখ (রামানুজ )। স্বগ্রকাশ আত্মান্থ- 

ভব লক্ষণ সুখ (বলদেব)। মধুহুদন বলেন,_-এই শ্লোকে নিষেধ-মুখে 

পূর্বোক্ত তত্ব বুঝান হইয়াছে । এই সুখ মোক্ষানন্দ ( মধু স্বামী )। 
স্থখ ছুই প্রকার। এক আত্মার ভূম! স্থথ, তাহ! আনন্দস্বরূপ। আর 

এক প্রকৃতির সত্বগুণ হইতে চিত্তে প্রকাশিত সুখ । এই প্ররুতিজ স্থুখ 

--স্থথ-ছুঃখ এই ছ্বন্যুক্ত। আত্মার আনন্দ বা ভূমা অপরিচ্ছিন্ন স্ুখ-_ 
ছুঃখের অতীত । ইহা! চিত্তধর্্ম যে সুখ-দুঃখ, তাহা হইতে ভিন্ন । তবে 

আত্মানন্দের প্রতিবিম্ব যে চিত্তে পতিত হয়, তাহ! হইতে চিত্তের 

এ স্বুখ-ছুঃখ ভাব হয়, ইহা বলিতে পারা যায়। । 

ইন্ড্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোহনুবিধীয়তে । 
তদ্স্ত হুরতি প্রজ্ঞাং বায়ুনণবমিবাস্তসি ॥ ৬৭ 

স্ববিষয়ে প্রবর্তিত ইন্দ্রিয়িগণের 
মনই অনুগামী, তার! হরে প্রজ্ঞ! তার, 

ূ বায়ু যথা হরে তরি বারিধি মাঝারে ॥ ৬৭ 
(৬৭) এই শ্লোকের অর্থ এইরূপ,যদি কোন একটি ইন্তিয়ের 

বিক্ষেপ নিবৃত্ত হইতে বাকি থাকে, তাহা! হইলে, ইহাই মনকে আকর্ষণ 

” করিয়া লইয়! শেষে বুদ্ধিকে পর্য্যস্ব বিচলিত করিতে পারে । সুতরাং সকল 

ইন্দ্রিয় গুলিকেই প্রথমে সংযত করিতে হইবে-নিগৃহীত করিতে হইয়ে। 
ই! পরের ল্লেকে উক্ত হুইয়াছে। 



দ্বিতীয় অধ্যায় । | ১৩১ 

অনুগামী--( অন্থবিধীয়তে ) ইন্জিয়ের পণ্চাৎ প্রবৃত্ত হয় ( শঙ্কর )। 
বিষয়ে বর্তমান ইন্দ্রিয়ের অনুবর্তন করে (রামান্থজ )। কোন একটি 

ইন্দ্রিয়, তাহার বিষয়ে প্রবর্তিত হইলে, তৃৎ্পশ্চাৎ মনও তাহাতে প্রবর্তিত 
হয় (মধু)। 

প্রজ্ঞ! -'আত্মানাত্স বস্তর বিবেক-জনিত প্রজ্ঞা (শঙ্কর )। ইন্দ্রিয়- 

গণ সহ মনোজয়েই প্রজ্ঞার প্রকাশ হয়। পাতগ্রল দর্শনে আছে,_- 

“তজ্জর়াৎ প্রজ্ঞালোক£৮। বুদ্ধিতে যে বিষয় নিশ্চয় হয়, তাহা প্রমা 

জ্ঞান। ( তাহা! গ্রজ্ঞ। নহে । চিত্শ্বরূপ জ্ঞানস্বব্ূপ আত্মার প্রতিবিষ্ব যখন 

নির্মল চিন গ্রহণ করিতে পারে, তখন ত্বাহাতে প্রজ্ঞার প্রকাশ হয়। 

বুদ্ধিতত্ব--অহঙ্কার মন ও ইন্দ্রিযগণের অতীত, তাহাদের শ্রেষ্ঠতত্ব। 
সাংখ্যদর্শন অন্থুসারে বুদ্ধিই অহস্কারাদির কারণ। যখন এই অহঙ্কার মন ও 

ইন্জিয়গণকে সংঘ ত করিয়া, বুদ্ধি স্বরূপে অবস্থিত হয়, তখন সেই নির্মল 

বদ্ধিতেই প্রজ্ঞার প্রতিষ্ঠ। হয়। 

হরে--নাশ করে (শঙ্কর )। বিষয়প্রবণ করে (রামানুজ )। বিষয়ে 

বিক্ষিপ্ত করে ( স্বামী )। বিষয়গ্রহণকারী মানবের বুদ্ধিতে প্রজ্ঞার প্রকাশ 

হয় না, অথব! ষে প্রজ্ঞার প্রকাশ হইয়াছিল,তাহ! আবরিত হয়- নষ্ট হয়। 

বায়ু--প্রমত্ত কর্ণধারের স্তায় বায়ু ( শ্বামী )। 

এই সংসার-সাগর পার হইবার একমাব্র তরণী এই প্রজ্ঞ।। গীতার 
১৩ অধ্যায়ে ৭ হইতে ১১ শ্লোকে যে জ্ঞানের স্বরূপ উক্ত হইয়াছে, তাহাই 
এই প্রজ্ঞা । মন ও ইন্দ্রিয়ের বিষয় আহরণও বিষয়াক্রাস্তি হেতুরবিক্ষেপ 
ফলে চিত্ত রাগছ্ধেষচালিত হয়। ইহাই সেই সংসার-দাগরের ঝড় তুফান। 

ইহাতেই প্রজ্ঞার বিনাশ হয়। নির্মল চিত্তে যে আত্মার প্রতিবিশ্ব পড়ে, 

চিত্ত আবিল ও চঞ্চল হইলে তাহাতে সে গ্রতিবিশ্ব গ্রক।শিত হয় না, 
আর তাহাতে জাত্মজান ব! প্রজ্ঞাও প্রকাশিত হয় না। 



১৩২ শ্রীমদ্-তগবদগীতা । 

তস্মাদ্ যস্য মহাবাছে! নিগৃহীতানি সর্ববশঃ | 
ইন্ডিয়া ণীন্িয়ার্থেত্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষঠিতা ॥ ৬৮ 

ওপার 

অতএব সমুদয় ইন্দ্রিয় যাহার 

হইয়াছে নিগৃহীত বিষয় হইতে,__ 

হে অঙ্জুন, প্রতিষ্ঠিত হয় প্রজ্ঞা তার ॥ ৬৮ 
(৬৮ ) নিগৃহীত-_ভগবান্কে দৃঢ়রূপে আশ্রয় করিয়া ধাহার মন ও 

সমুদ্ধায় ইন্দ্রিয় সর্ধদিক হইতে সর্ধরূপে নিগৃহীত হইয়াছে, (শঙ্কর, 

রামান্ুজ)। নিঃশেষে বিষয় হইতে প্রত্যাৃত ও স্ববশীভৃত। 
প্রজ্ঞা প্রতিচিত--হন্দ্রিয-সংযম এবং যে স্থিতগ্রজ্ঞের সাধন-লক্ষণ 

পুর্বে উল্লিখিত হইয়াছে এস্থলে তাহার উপযংহার করা হইতেছে, 
(স্বামী )। প্রজ্ঞা অবিচলিতভাবে আত্মাতে গ্রতিষ্ঠিত। 

পূর্ব উল্লিখিত হইয়াছে যে, পাতগ্রল-দর্শন অনুসারে যখন ধ্যান 

ধারণা বা সমাধি অথব। এই তিন যোগাঙস যে “দংযম” তাহার জয় হইলে, 

বা সংযম সিদ্ধ হইলে, প্রজ্ঞার আলোক প্রকাশিত হর (পাতঞ্জল সুত্র ৩1৫)। 

এই প্রজ্ঞ। সমাধিজ প্র] । ইহার ফলে যে ভূত ভবিষ্যৎ ও দূর দর্শনা! 
(0198505800৪ এবং 0157890551)06) সিদ্ধি হয়, এস্লে গীতার তাহ! 

সংযত করিবার কথ! নাই। তবে শাস্ত্র অন্থসারে এ সকল সিদ্ধিও যোগের 

অন্তরায় । 

যাহাতে ও যেরূপে এই প্রজ্ঞা! প্রতিষ্ঠিত হুইলে, স্থিত প্রজ্ঞ হওয়া 

যায়, সে প্রজ্ঞা “নিচ্মল” পরিশুদ্ধ অজ্ঞানমুক্ত প্রকষ্ট জঞান। চিত্ত সম্পুণ 

নির্মল হইলে, হুর্য্যের স্কায় জ্ঞান প্রকাশিত হয় । (গীতা, ৫1১৬)। সে চিত্তে 
যদ কোন রূপ মলিন ঝা চাঞ্চলা না আসিতে পায়, তবে সে প্রভার, 

গ্রতিষ্ঠা সিদ্ধ হয়। চিত্তকে নির্খবল করিতে হইলে এবং নির্খুল রাখিতে হইলে. 



দ্বিতীয় অধ্যায়। ১৩৩ 

মন ও ইন্দ্রিয় সকলকে সর্বদিকৃ হইতে সর্বরূপে নিগৃহীত করিতে হয়। 

মন ও ইন্দ্রিয়গণ নিগৃহীত হইলেই বুদ্ধি নির্মল এবং সাত্বিকও প্রকাশ-্বরূপ 

__স্ুখ-স্বরূপ হয়। এই বুদ্ধি তখন জ্ঞান-স্বর্ূপ আম্মার প্রতিবিশ্ব গ্রহণ 

করিয়া! জ্ঞানম্বরূপ হয়, তাহ! পুর্বে বলিয়াছি। এই জ্ঞান-ন্বরূপে অবস্থান 

করিতে পারিলেই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়। যে এইবূপে প্রজ্ঞাকে প্রতিষ্ঠিত 

করিতে না পারে-__এই গীতোক্ত সাংখ্যযোগ, কর্মযোগ, ধ্যানযোগ বা 

ভক্তিযোগ তাহার অধিগম্য হয় না। অথব! তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিতে 

পারেনা । এ তত্ব পরে তয়োদশ অধ্যায়ে বিবুত হইবে । এই প্রজ্ঞার 

প্রতিষ্ঠা লাভ, কেবল মন ও ইন্ত্রিয়ের নিগ্রহ দ্বারা সম্ভব। অতএব তাহাই: 
প্রথম সাধন! করিতে হইবে। তবে গীতোক্ত যোগের অধিকারা 

হওয়! যাইবে। 

যা নিশ! সর্ববভূতানাং তম্তাং জাগন্তি সংযমী। 
যন্তাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশ। পশ্যতো মুনেঃ ॥ ৬৯ 

সর্ববভূত কাছে যাহ! নিশার আধার-_ 
ংযমী জাগ্রত তাহে, যাছে জাগে জ্ঞীব 

সেই নিশা, তত্বদর্শী মুনির নিকট ॥ ৬৯ 
(৬৯) নিশার আধার-_অজ্ঞানান্ধকারে বা! মারায় মোহিত হইয়া, 

অবিবেকী আত্মাকে সম্পূর্ণ অন্ধকারবৎ দর্শন করে, অথব! তাহার কিছুই 
দেখিতে পায় না। বিবেকীর মৌহাবরণ না থাকায়, তিনি আত্ম- 

দর্শন করেন । অতএব এই তমোগুণজাত অন্ধকার বা অজ্ঞানমোহ, সকল 

ভূতেই বা সকল জীবেই অবিবেক উৎপাদন করে বলিয়া ইহাকে রাত্রির 
সহিত তৃলন। করা! হইয়াছে । এই অল্ঞানন্নপ নিদ্রায় লোফে অভিভূত বা 



১৩৪ ভ্রীমদ-ভগবদনীতা । 

নিপ্রিত থাকে-_কিস্ত যোগী অজ্ঞান দূর করিয়! সে নিদ্রা হইতে জাগরিত 
হন--তাহার আত্ম-সাক্ষাংকার হয়। আর এই অবিবেকী লোকেরা বাহা 

ইন্জিয়-ব্যাপারে লিপ্ত থাকে-_ও তাহাতেই কেবল মনকে প্রবর্তিত করে। 
কিন্ত যোগী সে সকল বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যান্ৃত করিয়া, সে 

সকল একেবারেই উপেক্ষা করেন-_বা সে বিষয় সম্বন্ধে নিত্রিত থাকেন 

(শ্বামী)। আত্মনিষ্ঠের আত্মবিষয়ে বুদ্ধি সর্বভূৃতে অপ্রকাশিত, আর 
সর্বভূতের ইন্দ্রিয়-বিষয়ক খুদ্ধি সংযমীর নিকট অপ্রকাশিত, ( রামানুজ )। 

শঙ্কর বলেন £_-“রাত্রি সকল পদার্থের অবিবেককরী। তমঃ- 

স্বভাব বশতঃ প্রাণিগণের নিকট পরমার্থ আত্মতত্ব জ্ঞানের অগোচর। 

আমাদের কাছে যাহা দিন, পেচকাদি নিশাচরদের নিকট তাহ! রাত্রি। 

আর তাহাদের কাছে যাহা দিন, আমাদের কাছে তাহা রাত্রি। 

সেইরূপ জ্ঞানীর নিকট যে আত্মতত্ব নিশার “ন্যায় অগোচর ব! অন্ধ- 

কারাবৃত, পরমার্থ জ্ঞানীর নিকট তাহা দিবার ন্যান প্রকাশিত। সংযমী 

অজ্ঞানরূপ নিদ্রা হইতে প্রবুদ্ধ হইয়া আত্মাতে জাগরণ করিয়া থাকেন। 
“অজ্ঞানরূপ মোহ-রান্রিতে প্রন্থপ্ত জীবগণ স্বপ্নদর্শার ন্যায় যাহাতে 

জাগিয়া থাকে মনে করে, পরমার্থদর্শার পে স্বপ্ন দূর হয়। গ্রাহা-গ্রাহক 

ভেদ, ( কর্তৃ-কর্্ভেদ, ভোক্ত.-ভোগ্য-ভেদ, জ্ঞাতৃ-জ্েয়ভেদ ) সকলই' 

অবিদ্যা কার্য । এই অবিদ্যাবস্থায় কর্দের বিধান আছে। বিদ্যা 

বস্থায় তাহ! বিহিত নহে। কর্তার কর্মে প্রবৃত্তি পরমার্থ বস্তর আবরক। 

সর্বপ্রকার ভেদ-ব্যবহার অবিগ্ামলক। বাহার এই জ্ঞান হইয়াছে, 

সর্ববকর্ম্ম সন্নযাসেই তাহার অধিকার, কর্ধ্বে অধিকার নাই। 

শঙ্করাচার্য্যের এই অর্থ সঙ্গত বোধ হয় না এস্থলে ইন্জিয়-জয় ও মনকে 

সমাহিত করিয়া «“সংযমী” হইবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে) সংযমীকে 

সংযত হইয়া, সর্বরূপ কামন! ত্যাগ করিয়া, নিষ্পৃহ নির্মম হইয়া, বিষয়ে 
বিচরণ, করিবার উপদেশ দেওয়া! হইয়াছে মাত্র। দর্বাকর্মা সঙ্গের 
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উপদেশ দেওয়। ইয় নাই। এস্থলে সহজ অর্থ-_আত্মজ্ঞান-__ইন্জিয়জয়ী 
মীর নিকট দিবার ন্যায় প্রকাশিত। কাম-মানসে বিষয় যেরূপ 

প্রকাশিত হয়, সে বিষয় সংযমীর নিকট রাত্রির ন্যায় অপ্রকাশিত থাকে | 

আর সকাম ব্যক্জির কাছে,_-যে ইন্দ্রিয় জয়ে অসমর্থ, তাহার কাছে, 
বিষয় দিবার ন্যায় প্রকাশিত, কিন্ত আত্মজ্ঞান রাত্রির ন্যায় অগ্রকাশিত। 

রামানুজের অর্থ এস্থলে সঙ্গত। স্বামীও সেই অর্থ করেন। চণ্ীতে 

আছে,-- . 

“দিবাদ্ধাঃ প্রাণিনঃ কেচিদ্ রাত্রাবন্ধান্তথাপরে। 

কেচিদ্দিবা তথ! রাত্রৌ প্রাণিনস্তল্যদৃষ্টয়ঃ ॥ ১৪৩ ॥ 

ংযমী-_যিনি যৌগের অষ্টাঙ্গ সাধন করিয়া! সমাধি লাভ করেন, 

তিনি সংযমী। কোন ব্যাপারের প্রতি ধারণ!, ধ্যান ও সমাধি এই ত্রিবিধ 
মানস প্রক্রিয়া প্রয়োগ করাকে সম্প্রজ্তাত সমাধি বলে। পাঁতঞ্জল দর্শন 
অনুসারে যে এইরূপ সমাধিসিদ্ধ সে সংঘমী। ধ্যান, ধারণ! ও সমাধি এই 
তিনকে সমষ্টিভাবে সংযম বল! হয়। পাতঞ্জল দর্শনে আছে,_- 

“ত্রয়মেকত্র সংযম: | (৩৪ )। এই সংযম-পিদ্ধি হইতে প্রকাশ 
স্বভাব, নিশ্চল, উৎকৃষ্ট প্রজ্ঞার আলোক আবিভূর্তি হর,_-তাহা! পূর্বে 

'উক্ত হইয়াছে। যাহা হউক, সংযমের এ অর্থ এস্থলে গ্রহণ না করিলেও 

চলে। যাহার ইন্জিয় নিগৃহীত, মন সমাহিত, যে সংযতচিত্ত, সেই সংযমী। 

এস্কলে যাহার প্রপ্ঞা উক্তরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়্াছে__সেই সংবমী। এস্থলে 
যোগাঙ্গ যে সংযম, তাহ] উক্ত হয় নাই। 

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং 
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশস্তি যদ্বগ | 
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তদ্বৎ কাম! যং প্রবিশস্তি সর্ব 

স শান্তিমাঞ্ধোতি ন কামকামী ॥ ৭০ 
2 

সদা আপুরিত স্থিরভাবে শ্থিত__ 
সাগরে সলিল প্রবেশের প্রায়, 

কাম সমুদায় প্রবেশে যাহায় 

সেই শাস্তি লভে,__কামী তা না পায়। ৭০ 

(৭০ ) সদ! আপুরিত-_বহু বারি দ্বারা পরিপৃর্্যমাণ (শঙ্কর)। 
স্বয়ং আপুর্য্যমাণ ( রামানূজ )। নানা নদ-নদী সর্ব দিক হইতে প্রবেশ 

হেতু সদ! পূর্ণভাবে স্থিত (স্বামী, মধু )। স্বরূপেই আপুর্য্যমাণ (বলদেব)। 
এস্থলে রামান্ুজ ও বলদেবের অর্থ সঙ্গত । সাগর আপনিই সদা' পুর্ণ থাকে, 
তাহার জন্ত নদীর জল প্রবেশের অপেক্ষা রাখে না। 

স্থির ভাবে শ্ডিত--যে অচলভাবে প্রতিষ্ঠিত বা অবস্থিত (শঙ্কর)। 

অনতিক্রান্ত-মর্য্যাদ।যুক্ত (শ্বামী)। অথব! মৈনাকারদি পর্বত যাহাতে স্থিত, 

“অচল-প্রতিষ্ঠ” শব্ষের এরূপ অর্থও হইতে পারে (মধু )। 
সলিল- সর্বদিক হইতে প্রত্থত নদ নদীর জল রাশি (শঙ্কর )। 

প্রবেশ- জল প্রবেশ দ্বারা সমুদ্রের গান্তীর্ধ্য, নিবিবকারত্ব যেরপ 

নষ্ট হুয় না, তাহা যেরূপ বিচলিত হয় না (মধু)। সে জলংগ্রবেশ 
হইলেও সমুদ্র যেমন আত্মভাবেই থাকে, কোন বিকার প্রাপ্ত হয় না, 

(শঙ্কর )। 

সেই শাস্তি পায় -কাম অথবা সর্ব প্রকার কামনার বিষ 

সন্লিহিত হইলেও, কোনরূপ বিকার বা ভোগের ইচ্ছার উদ্রেক না' 

করিয়া, কোনরূপ রাগ দ্বেষ উৎপাদন না করিয়া, চিত্তকে বিকৃত বিক্ষিপ্ত দা 

করিয়া, যাহার অন্তঃকরণে বিলীন হইর়! যায়, সেই পুরুষই শাক 
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লাভ করে, বা স্থিত প্রদ্ত হয়। কিন্তু যাহারা! কামন! দ্বারা উপহতচিত্ত, 

বিষয় যাহাদ্দিগকে কামনাযুক্ত করে, রাগ-ঘ্বেষযুক্ত করে--সেই কাম- 

কামিগ্ণ সে শাস্তি পার না। কাম বা কায়নার বিষশ্রীভূত বস্ত থে কামনা 

করে সেই কামকামী। (শঙ্কর )। 

শব্ধাদি বিষয় ইন্দ্িয়গোচর হইলে, যে আত্মাবলোকন-তৃপ্ত সংষমী 

ব্যক্তি, তাহাতে বিকার প্রাপ্ত না হন, তিনিই শাস্তি পান, আর যে ব্যক্তি 

বিকার প্রাপ্ত হয়, সে পায় না (রামানুজ )। 

শাস্তি _ মোক্ষ (মধু, শঙ্কর)। কৈবল্য ( রামানুজ )। শাস্তি নিরতি- 

শয় সুখভাব। সর্বপ্রকার বিক্ষেপ-রাহিতাহেতু স্থিরভাব । 

কাম--প্রারব্ধাকৃষ্ট বিষয় (বলদেব )। কামনার বিষয় (শঙ্কর)। এই 

কামনার বিষয়ে যে আকৃষ্ট সেই কামকামী বা কামী। 

বিহাযু কামান্ যঃ সর্ববান্ পুমাংশ্চরতি নিষ্পৃহঃ। 

নির্মমে। নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১ 

যে পুরুষ করি ত্যাগ কামনা! সকল, 

নিশ্মম নিস্পৃহ হয়ে, ত্যজি অহঙ্কার 

করে বিচরণ, সেই শাস্তি করে লাভ ॥ ৭১ 

(৭১) যে পুরুষ-যে সন্লাসী, (শঙ্কর)। এস্থলে বিশেষর্জাবে 

'ন্ন্যাসীগকথা উক্ত হয় নাই। এস্থলে অর্থ যে সংমী পুরুষ-_ে স্থিত প্রজ্ঞ। 

ত্যাগ --একেবারে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ (শঙ্কর )। প্রাপ্ত কামনার 

বিষয় ত্যাগ (স্বামী। এস্থলে কামনা ত্যাগই উক্ত হইয়াছে, বিষয় ত্যাগ 

উক্ত হয় নাই। 

নির্মম-_জীবন মাত্র রক্ষার জন্ত, শব্ধ বন্তর উপরও যাহার মমতা 
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বোধ নাই-_সে নির্মম (শঙ্কর)। অনাত্মদেহে যে আত্মাভিমানশৃন্ত, দে 

নিশ্মম। ( রামানুজ )। কোন বস্ততে “আমার” এই বুদ্ধি যাহার নাই। 
নিস্পৃহ--শরীর জীবন'মাত্রেও যাহার স্পৃহা নিবৃত্ত হইয়াছে (শঙ্কর)। 

সর্ব্ব বিষয়ে স্পৃহারহিত। (সর্বকামন! শূন্য )। 
ত্যজি অহঙ্কার-(নিরহস্কার) বিগ্ভাবত্তাদি জন্য আত্মাতিমান 

যাহার ত্যাগ হইয়াছে, যে অহংভাব ত্যাগ করিয়াছে (শঙ্কর )। অনাত্মদেছে 

আত্মাভিমান-রহিত হইয়া, ( রামানুজ, মধু )। 
অহ্জ্ঞান, অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে এবং জীব ও জড় জগৎ হুইতে 

সর্ব “ইদং' হইতে আপনার পৃথক্ অস্তিত্ব আছে--এইরূপ অহংভাৰ বা 
স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বোধ। এই অহং বোধ ত্যাগ করিয়। যে পরমাত্মায় আগ' 

নাকে লীন করিতে পারিয়াছে--সেই নিরহস্কার অহংভাবশূন্ত । যে 
আপনাকে শ্বতন্ত্রভাবে জ্ঞাতা বা কর্তা বোধ করে না-_সে নিরহস্কার। 

প্রকৃত আত্মজ্ঞানী সমাধিষুক্ত নির্বিক্প যোগি-ব্যতীত এরপ 

অহংভাব দূর করিয়া শান্তিলাভ করিতে পারে না। পূর্বে বলিয়াছি যে, 

বুদ্ধিতত্ব অহংকারের কারণ। বুদ্ধিতত্বে অবস্থান করিতে হইলে, তাহার 

কার্ধ্য এই অহঙ্কারকে ত্যাগ করিতে হয়। যাহার অহস্তা সমত! আছে, মে 
নির্খল বুদ্ধি ব! প্রজ্ঞালাভ করিতে পারে না। আত্মস্বরূপ ন! বুঝিনে 

এ তত্ব বুঝ! যাইবে না। 

যাহা হউক, এস্থলে অহঙ্কারের এ অর্থ গ্রহণ ন! করিলেও চনে। 

সাংখ্দর্শন অনুসারে অভিমানই অহঙ্কার । অহঙ্কার-বিসূঢ়াত্মা আপনাকে 

কর্তা বোধ করে। (গীতা, ৩।২৭)। অহঙ্কার দূর হইলে “আমি কর্ত/! 

এ অভিমান থাকে না। 

বিচরণ--প্রাণধারণে খন কপার মাত্র সম্পাদন পূর্বক পরান | 

করেন ( শঙঞ্গর)। প্রারন্ধবশে ভোগ্য বিষয় ভোগ করে, ( স্বামী, বনষেব। 
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মধু)। এস্থলে পত্রজ্জেত কিং, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে 
যাহা হউক বিচরণ শবের এ অর্থ সঙ্ীর্ণ। সর্ব-ব্যবহার-বিরহিত হইয়া 

পর্যাটন অর্থ সঙ্গত নহে । স্থিত প্রজ্ঞ হইলে যে অনুষ্ঠেয় কর্ম নিষ্ষামভাবে 

কর্তবা বোধে সম্পাদন করিতে হয় না, এমন কোন কথাই গীতায় উক্ত 

হয় নাই। কেবল শরীরযাত্রা! নির্বাহার্থ কম্মই যে সক্ন্যাসীর অনুষ্ঠেয়, 
তাহা নহে। স্বয়ং শঙ্করাচার্ধ্য আধ্যধর্্ম ও অদ্বৈতমত স্থাপন জন্য কঠোর 

কর্মযোগ অবলম্বন করিয়াছিলেন । 

এষ! ব্রাঙ্গী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুছতি | 

স্থিত্বান্তামন্তকলেহপি ব্রন্মনির্ববাণম্চ্ছতি ॥ ৭২ 

ব্রঙ্ে স্থিতি এই পীর্থ! যাহা প্রাপ্ত হ'লে 

নাহি থাকে মোহ আর | অন্তকালে ইথে 

লভিলেও স্থিতি--হয় ব্রচ্গেতে নির্বাণ ॥ ৭২ 

(৭২) ব্রন্গে স্থিতি--মূলে আছে-_ব্াঙ্গী স্থিতি” | ব্রহ্গজ্ঞান-নিষ্ঠা 

স্বামী)। ব্রহ্ধ-প্রাপিকা কর্মে স্থিতি (রামানুজ ও বলদেব)। ব্রঙ্গরূপে 

অবস্থান (শঙ্কর )। 

্রা্মী-স্কিতি অর্থাৎ ব্রহ্গম্বরূপে স্থিতি-বা ব্রক্ষ-সন্স্বীয় স্থিতি। 

বন্ধ কি? ইহার উত্তরে গীতায় উক্ত হইয়াছে যে ব্রঙ্গ অক্ষর পরম 

(৮৩)। তিনি অনির্দেশ্ত অব্যক্ত সর্বত্রই অচিস্ত্য কুটগ্থ অচল ঞব 
(১২।৩ )ক্তয় ব্রদ্মতত্ব ত্রয়োদশ অপ্যায়ে ১২শ হইতে ১৭শ শ্লোকে বিবৃত 

হইয়াছে । যাহা হউক,এস্কলে ব্রহ্ম অর্থে পরব্রহ্ধ নহে। এস্থলে বন্ধ_নিগুগ, 

অক্ষর, অবাক্ত অচল প্র সর্ত্রগ সর্বব্যাপী । বিনি সাধনাবলে এই অল 

অটল অবিচলিত স্থির ভাব লাভ করেন, যিনি পরিচ্ছিন্ন 'ব্যক্তিত্ব' *বাধের 
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পরিবর্তে, সর্বত্ববোধ লাভ করিয়া সর্বভূতান্তভূঁতাত্মা হইয়াছেন- 

তাহারই এই ব্রান্ী স্থিতি লাভ হয়। উক্ত লক্ষণ স্থিত প্রজ্ঞ হইলে এই 

ব্রাঙ্গীষ্থিতি সম্ভব হয়। তাহার সর্বত্র সমদর্শন হয়, সর্কত্র ব্রহ্মদর্শন হয়। 

তিনি নিধ্বিক।র, নিরহঙ্কার নির্মম হইয়। অবিচলিতভাবে অবস্থান ও 

বিচরণ করেন। 

গীতায় পরে উক্ত হইয়াছে, পনির্দোষং হি সমং ব্রন্ম তন্মাদ্ ব্রহ্ষণি তে 

স্থিতাঃ৮ (61১৯)। স্থিতপ্রভ্ত যে ব্রহ্ষভৃত হইফ় ব্রন্মে নির্ববাণ বাই 

করেন, ইহাও গীতায়্ উক্ত হইয়াছে (৫।২৪-_২৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য )। 

যাহা হউক, এই ্রাঙ্গীস্থিতি-_-গীতা অনুসারে পরম-পুকষার্থ নহে। 

সগ্ডণ নিগুণ--পরব্রন্মের এই উভয় ভাব লাঁভই পরম-পুরুষার্থ। গত 

অনুসারে প্রথমে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া, সেই আত্মার যে কৃটস্থ তুরীয 

স্থির নিশ্চল ও প্রকৃতি হইতে বিষুক্ত অবস্থা) তাহার প্রাপ্তি সাধন করিতে 

হয়। প্রথম ছয় অধ্যায়ে সেই সাধন বিবৃত হইয়াছে। সেই সাধনার সিদ্ধিত 

্রাহ্গীস্থিতি সিদ্ধি হয়। তাহার পরে সগুণ ব্রন্মের বা পরমেশ্বর স্বরূপ জান 

লাভ করিয়। সেই পরমেশ্বর স্বরূপ লাভ করিতে হয়। এইরূপে সু! ও 

নি? পূর্ণ পরত্রন্গে নির্বাণ লাভ করাই গীতা অনুসারে পরম পুরযার্ধ। 

এ তত্ব পরে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । + 

মোহ-_সংসার-প্রত্যাবর্তন-করণ অজ্ঞান ( রামানুজ )। ব্যক্তিত্ববোধ 

পরিচ্ছিন্ন ভাব, বিভক্কের ন্যায় বোধ, 'ইদং' হইতে 'অহংকে পৃ 

ভাবাই অজ্ঞান মোহ। ইহাই সর্বপ্রকার মোহের মূল। 

অন্তকাঁলে-চরম বয়সে (শঙ্কর, রামানুজ, মধু, বলদেব )। মৃত 

কালে শ্বামী)। শেষ অর্থ,সঙ্গত | 

শঙ্কর বলেন যে, বখন শেষ বয়সে এই নিশ্চল ব্রহ্মরূপে অবস্থান 

করিলে বন্ধে নির্বাণ মুক্তি:হয়, তখন বার্যকাল হইতেই অর্থাৎ.রগ 

র্্যাশ্রম হইতেই স্যাস গ্রহণ কর! কর্তব্য। এ দিদ্ধাত্ত সত নহে. 
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ব্রক্মেতে নির্ববাণ-_£শীবাত্ব!র পরিচ্ছন্প ভাব দূর করিয়া অপরিচ্ছিন্ন 

+ক্ভাব প্রাপ্তি । শির্বিশেষ বর্ম আপনার বিশেষত্বের লয়। 

পরে ৮৫ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, অস্তকালে যে ঈশ্বরকে ম্মরণ করিয়া 

প্রয়াণ করে, সে ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হয়। এস্কলে উক্ত হইয়াছে, অস্তকালেও 

হস্ষতাবে স্থিত হইলে ব্রহ্নির্বাণ লাভ হয়। অন্তকালে ব্রহ্মভাবে বা 

টশ্বরভাবে স্থিত হুওয়া সহজ নহে । আজন্ম বা অতি দীর্ঘকাল ধরিয়া সাধনা 

মা করিলে তাহ! সম্ভব হয় না। [ উক্ত ৮৫ শ্নোকের ব্যাখ্যা ত্ষ্টব্য ]। 

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়--শেষ হইল। এই অধ্যায়ে কোন্ 

কান্ তত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে এবং ইহা হইতে কি শিক্ষা পাওয়া যায়, তাহা 

স্থলে আলোচনা কর! আবশ্তক। তাহার পূর্বে মধুস্দন এ সম্বন্ধে যাহা 

লিয়াছেন, তাহার উল্লেখ কারতে হইবে 

মধুসূদন বূলেন-_ দ্বিতীয় অধ্যায়ই গীতার মার। এই অধ্যায়েই 

্ত শান্্ার্থ ও ধর্মতত্ব একত্র স্থচিত হইয়াছে। পরবর্তী অধ্যায় গুলিতে 

হাই আরও বিস্তারিত ভাবে বুঝান হইয়াছে। প্রথম-__সাধনমার্গে 

নক্ধাম কর্্মনিষ্ঠা ফল অন্তঃকরণশুদ্ধি। দ্বিতীয়,_-শমদমাদি সাধন 

র্বক কর্ম্ম-সম্নযাস__ফল জীবাত্া ও পরমাত্মার ম্বরূপ বেদাস্তাদি 

ইতে জানিয়া পরম বৈরাগ্য প্রাপ্তি । তৃতীয়__ভগবন্তক্তিনিষ্ঠা-_. 

'ল মৃহ্াকে অতিক্রম পূর্ব্বক ঈশ্বর বা ঈশ্বরভাব-প্রাপ্তি । চতুর্থ-* 

জ্রাননিষ্ঠ]--ফল জীবন্ুক্তি ও শেষ বিদেহ-লয়। এই সাধন-মার্গের 
মহকূল দৈবী সম্পদ ও তাহার অস্তরায়__আন্ুুরী সম্পদ । 

এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথমে “কর্ম কর "যোগবুক্ত হয়ে+, বলিয়৷ যে 

নিষধাম কর্মুনিষ। হুচিত হইয়াছে, তাহাই তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত 

ইয়াছে। পরে সর্ব বর্ম ত্যাগ কর? বলিয়া যে বর্মসঙ্্াসনিষ্ঠ 
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ও ধ্যানযোগ সুচিত হইয়াছে, তাহা পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিস্বা 
রিত হইয়াছে। তৎপরে “মম পরায়ণ হও" যে বল! হইয়াছে, তাহাতে 

ভগবস্িষ্ঠা স্থচিত হইয়াছে/_-এবং তাহা সপ্তম হইতে দ্বাদশ অধ্যার 
পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইয়াছে। এস্থলে দ্বাদশ হইতে ষোড়শ শ্লোক পর্য্য্ 

যে আত্মতত্বজ্ঞান ব৷ সাংখাজ্ঞান-নিষ্ঠা৷ উক্ত হইয়াছে, তাহা ত্রয়ো- 
দশ অধ্যায়ে বিস্তারিত হইয়াছে । ত্রগুণ-বিষয় বেদ-_ত্রিগুণাতীত হ' 
যে বলা হইয়াছে, সেই ব্রিগুণতত্ব চতুর্দশ অধ্যায়ে বিস্তারিত 
হইয়াছে । শ্রুতি ও শ্রোতব্য বিষয়ে নির্কেদ হইবার ফলে যে বৈরাগ্য 

তত্ব সুচিত হইয়াছে, তাহা পঞ্চদশ অধ্যায়ে বুঝান হইয়াছে। 'দুঃখে 
অনুষ্ধিগ্ন চিত্ত* ঝলিয়া যে দৈবী সম্পদ্ সূচিত হইয়াছে ও “পুষ্পিত বচন' 

বলিয়া যে সেই সম্পর্দের বিরোধী আস্মরী সম্পদ সুচিত হইয়াছে -তাহা 

যৌড়শ অধ্যায়ে বিস্তারিত হইয়াছে । সেই আন্গুরী সম্পদ ত্যাগ করিয় 

“দ্ন্বহীন” ও নিত্য-সত্বস্থ হইবার উপায় স্বরূপ শ্রদ্ধাদির কথা সপ্তাশ 

অধ্যায়ে বুঝান আছে। অষ্টাদশ অধ্যায়ে উক্ত সমস্ত বিষয় সঙ্কেপে এক 

পুনরুল্লেখ করিয়া বুঝাইয়। দিয় গীতার উপসংহার কর! হুইয়াছে।  / 

এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্যবুদ্ধি আশ্রম্ম করিয়া জ্ঞান-নিষ্টার কথা 

বিয়া ভগবান্ পরে যোগবুদ্ধি আশ্রয় করিয়া কর্মনিষ্ঠার কথ! বলিয়াছেন। 

অধিকারিভেদে এই ছুই রূপ নিষ্ঠার কথা উক্ত হইয়াছে । একই সাধকের 

পক্ষে এই ছুই নিষ্ঠা সমুচ্চয় করিয়া আশ্রয় করিবার কথা এস্থলে উক 

হয় নাই। বরং কর্-নিষ্ঠা অপেক্ষা জ্ঞান-নিষ্ঠা শ্রেঠ ইহারই আতা 

দেওয়৷ হইয়াছে । এবং এই জ্ঞান-নিষ্ঠাতেই স্থিতগ্রজ্ঞ হওয়া] যায় ও তাধ 

পরিণামে ব্রাঙগীস্থিতিরূপা মুক্তি হয়”_ইহা দ্বারা জ্ঞান নিষ্ঠার শ্রেঃ 

প্রতিপাদিত হইয়াছে। 

এইরূপে মধুন্ুদন শঙ্করকে অনুসরণ করিয়া! জ্ঞাননিষ্া হইতে বর্পনিয 

শ্রেষ্স্ব স্থাপন করিক্কাছেন। এবং জ্ঞাননিঠা। ও কর্ণানিষা' গ 



দ্বিতীয় অধ্যায়। ১৪৩ 

করিয়। বা বিকল্েে যে অবলম্বনীয় নহে, কর্মমনিষ্টা নিয়াধিকারীর 

অবলঘ্বনীয়-_ইহাই তিনি প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । 
এই কথ] কতদূর সঙ্গত, তাহা এস্কলে বিচা্ধ্য নহে। মধুস্দনের ব্যাখা 
হইতে এইমান্র বুঝিতে হইবে যে এই অধ্যায়ে কর্মুষোগ ও জ্ঞানযোগ 
প্রধানতঃ উপদিষ্ট হইলেও ইহাতে সংক্ষেপে যে সমুদয় তত্ব পরবর্তী কয় 
অধ্যায়ে বিবৃত আছে, তাহার ইঙ্গিত কর! হইয়াছে । এজন্য এ অধ্যায়কে 

গীতার সার বলা বায়। 

রামানুজ বলিয়াছেন,__নিত্য,আত্মন্তান পূর্বক অসঙ্গভাবে যে কর্- 

যোগে স্থিতি, তাহাই থ্তধী মুনির লক্ষণ এবং তাহাই ব্রাঙ্গীস্থিতি ;__ইহাই 
এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের উপসংহারে প্রতিপাদিত হইয়াছে । এইরূপ 
আত্মযাথার্্য জ্ঞান পূর্ব্বক যুদ্ধরূপ কর্মও সেই মোক্ষ প্রাপ্তি সাধন। অজ্ঞান 
হেতু শবীরাত্মজ্জান মোহিত অুর্জনের মোহ দূর করিয়া স্বধর্ম অনুষ্ঠান, 
জন্ত আত্মতত্ব বিষয় সাংখ্য বুদ্ধি এবং সেই বুদ্ধি-পুর্রবক অসঙ্গভাবে 
কশ্ানুষ্ঠানরূপ্ কর্্মযোগবিষয়াবুদ্ধি ও যোগসাধনভূত স্থিত প্রজ্ঞতা__ 
এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। 

বামানুজের এই অর্থ যে সমধিক সঙ্গত, তাহা আমরা বুঝিতে চেষ্টা 
করিব। বিশেষতঃ এস্লে যে সাংখ্যন্তানের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহার 
লক্ষণ কি--তাহার ফল কি, তাহা বুঝিয়া দেখিব। ইহা ব্যতীত 
গীতার এই দ্বিতীক্র অধ্যায়ে ষে সকল তত্ব প্রধানতঃ বিবৃত হইয়াছে, 

তাহাও বুঝিতে চেষ্টা করিব। রর 
গীতার আরম্তে আমরা দেখিতে পাই যে, অর্জুন ধর্ণযুদধ 

উপস্থিত হইলে, যুদ্ধ করিয়া ম্বধন্ম পালন করিবার সময়, হুঃখে 
শোকে ও মোহে অতিস্ভৃত হইয়া ধশ্মে* সংশয়যুক্ত ও কিংকর্তব্যবিমুঢ় 
হইয়া পড়িলেন।- অর্জুনের এই ছুঃখ, শোক ও মোহ দূর করিয়া ঙাহাকে 
কর্তব্য কর্মে নিয়োজিত করিবার জন্ত শ্রীভগবান্ গীতার উপদেশ আরত 
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করিয়াছিলেন । যে কেহ এইরূপে ছঃখ, শোক ও মোহবশে স্বধর্শে সংশয়. 
যুক্ত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়, তাহার পক্ষে এই গীতার উপদেশ গ্রশস্ত। 

ংখ্যজ্ঞান---এই ছুঃখ শোক মোহ দূর করিবার জন্য প্রথমে সাংখা 

জ্ঞান সংক্ষেপে উপদিষ্ট হইয়াছে । কারণ সাংখ্যজ্ঞান লাভ হইলে ছুঃখের 

অত্যন্ত নিবৃত্তি হয় । ছু:খের অত্যন্ত নিবৃত্তির উপায় আবিষ্কার করাই 

সাংখ্যশান্ত্রের উদ্দেম্ত ও প্রয়োজন! সাংখ্যদর্শনের মূল গ্রন্থ সাংখ্যতত্ব- 

সমাসের ব্যাখ্যার প্রথমেই আছে।_-“এই সংসারে কোন ব্রাচ্ষণ ত্রিবিধ 
£খের দ্বারা অভিভূত হইয়া সাংখ্যাচার্ধ্য মহধি কপিলের শরণাপন্ন হুইয়া- 

ছিলেন। * * * তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,_-“এ সংসারে শ্রেয়; 

কি, সত্য কি, এবং কি উপায়ে কৃতকৃত্য হইব? মহবি কপিল সাংখা 

জ্ঞান সংক্ষেপে বুঝাইয়৷ বলিলেন,__“এই কর্পটিই ষথাতথ্য ) ইহাই সম্যক 

রূপে জানিলে ক্ৃতকুৃতার্থ হওয়া যায়, আর পুনর্ধধার ত্রিবিধ দুঃখে অভিভূত 
হইতে হয় না। সিন্ষগণ মধ্যে শ্রেঠ কপিল মুনির প্রবর্তিত ত্রিবিধ 
দুঃখের অতান্ত নিবৃত্তির প্রকৃষ্ট উপায় বে সাংখ্যজ্ঞান, শ্রীভগবান্ প্রথমেই 

অজ্জুনের ছুঃখ শোক মোহ দূর করিবার জন্ত তাহার উপদেশ দিয়াছেন । « 
সাংখ্জ্ঞান সম্কক্রূপে লাভ হইলে কিরূপে ছুঃখের অত্যন্ত নিবৃতি 

হয়? তাহা বুঝিতে হইলে সাংখ্যদর্শনের মূল তত্বগুলি জানিতে হইবে। 
সাংখ্যজ্ঞ।নের অর্থ পুরুষ-প্রক্কতি-বিবেক জ্ঞান ১- পুরুষ যে প্রক্কৃতি হই, 
সুতরাং প্রর্কৃতিজ দেহ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন_( দেহব্যতিরিক্তঃ আনে 
পুমান্)-__এই তত্বের সম্ক্ জ্ঞান। এই তত্বের অভ্যাস দ্বারা সাংখ্যজঞান 

লাভ হইলে ছু:খের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়। সাংখ্যকারিকায় আছে--. 

*এবং তত্বাভ্যাসাৎ নাহস্মি ন মে নাহ্মিত্যপরিশেষম,। 

অবিপধ্যায়াদবিগুদ্ধং'কবলম্ উৎপদ্যতে জ্ঞানম.॥” ৬৪ 

অর্থাৎ এই তত্ব বারংবার অভ্যাস করিতে করিতে "আমি হই না, 
আমার না, আমি না, অর্থাৎ আত্মার ব্যাপার নাই, আমি রা চি ৃ 

প্ ২ রর 
স ১৩০ হ 

বা 2) যু 
148০ 
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মামি কোন বিষয়ের ফলভোগী নহি এইব্ূপ অভিমানের অভাব হইয়া 

অপরিশেষ ও অবিপর্যযয় হেতু বিশুদ্ধ ও “কেবল; জ্ঞান জন্মে। 

গীতায়ও এইস্থলে প্রক্কতি-পুরুষ-বিবেক জ্ঞান উক্ত হইয়াছে। পুকষ 

বা দেহীর স্বরূপ কি, তাহা গীতার এস্থলে ইঙ্গিত করা হইয়াছে । কিন্ত 

প্রকৃতি বা প্রকৃতিজ দেহের তত্ব বিবৃত হয় নাই । পুরুষ প্রক্কৃতি-তস্ব 

পরে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । প্রকৃতি ও তাহার বিকারে বে 

ত্রয়োবিংশতি তত্বের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাদের বিষয় এস্থণে উক্ত হয় 

নাই। পুরুষ প্রকৃতি এবং প্রক্কৃতির বিকার ব্রয়োবিংশতি --সর্বমমেত 

সাংখোর তত্ব পঞ্চবিংশতি | 

খধি কপিল বলিয়াছেন, __এই কয়টি তত্ব বথাষথ জানিলে, কৃতককত্য 

হওয়া যায়। 

“মুল গ্রকৃতিরবিকৃতি-মহদাগ্াঃ প্রকৃতিবিকতয়ঃ সপ্ত। 

ষোড়শকস্ত বিকারে! ন প্রকৃতি নঁ বিকৃতিঃ পুরুষঃ । 

ইতি কারিকা, ৩। 

প্ররৃতিজ সপ্ত প্রক্ক তি-বিকৃতি _বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং পঞ্চতন্সাত্র। আর 

প্রক্কতির ষোড়শ বিকার--মন, পাঁচ জ্ঞানেক্দিয়, পাচ কর্ধেন্দ্ির এবং পাঁচ 

ইত। এই প্রক্কৃতি এবং তাহার ত্রক্নোবিংপতি বিকৃতি এই চতুধ্বিংশতি 

তত্বে আমাদের শরীর। গীতায় পরে এই শরীরকে ক্ষেএ্র বল! হইয়াছে. 

“ইন্বং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমি ত্যভিধীয়তে |” (১৩১) 

স্থল পঞ্চভূত হইতে আমাদের স্থুল-শরীর ৷ বুদ্ধি, অহঙ্কার, মণ, দশ- 

ইন্জিয় এবং পঞ্চতন্মাত্র হইতে আমাদের সুক্ষ বা লিঙ্গ-শরীর। মুল প্ররুতি 

হইতে আমাদের কারণ-শরীর। বুদ্ধি অহঙ্কার মন ও পঞ্চতগ্মা্র-_-এই 

অষ্টধা অপর! প্রক্কতিই (৭1৪) আমাদের লিঙ্গ শরীরের মূল উপাদান । 

এই প্রক্কতি সত্ব রঃ ও তমোগুণবুক্ত | প্রক্কৃতিজ প্রত্যেক পদার্থ 

এই ত্রিবিধ ভাৰ যুক। প্রর্কৃতি-_ 
১৩ 
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 পন্রিগুণমবিবেকি বিষয়ঃ সামান্যমচেতনং প্রসবধন্মি। 

ব্যক্তং তথ! প্রধানং তদ্বিপরীতস্তথা চ পুমান্ ॥ 

ইতি কারিকা, ১১1৮ 

এই প্রকৃতি অবাক্ত, তাহার ব্যক্তরূপ--উক্ত গ্ররুতি-বিক্কতি। 

তাহাদের মূল কারণ প্রকৃতিকে নির্দেশ করে বলিয়া, তাহারা লিঙ্গ। 
প্রকৃতি সে লিঙ্গ হইতে ভিন্ন। এই লিঙ্গ ও অহঙ্কারোৎপন্ন একাদশ 

ইন্দ্রিয় লইয়া ুক্্স শরীর, তাহারা প্রক্কৃতির বিকৃতি; তাহারাও লিঙ্গের 

অন্তর্গত। 

“হেতুমৎ অনিত্যম্ অব্যাপি, সক্রিয়ম্ অনেকম্ আশ্রিতং লিঙ্গম্। 
সাবয়বং পরতন্ত্রং ব্যক্তং বিপরীতম্ অব্যক্তম্ ॥”-__কারিকা, ১৫। 

ইহ! হইতে আমরা জানিতে পারি যে, পুরু হইতে প্রকৃতি ভিন্ন। 

দেহী হইতে দেহ অন্ত। প্রর্কৃতির বিকার হইতে যে বুদ্ধি অহঙ্কারাদি 
সপ্তদশ তত্বে গঠি 5 লিঙ্গ বা হুক্্রদেহ, এবং পঞ্চভৃত-গঠিত স্থুলদেহ, তাহা 
হেতুমৎ অর্থাৎ মূল প্রকৃতি বা প্রধান হইতে উৎপন্ন; তাহা অনিত্য, অব্যা- 

পক, পরিম্পন্দন-ক্রিয়াধুক্ত, অনেক; তাহ! শ্বকারণে অবস্থিত, প্রধানের 

অন্ুমাপক অবয়বুক্ত বা অপ্রাপ্ত 'প্রাপ্তিবূপ সংযোগবিশিষ্ট এবং পরতনত 

ব' প্রধানের অধীন। অব্যক্ত বা মুলপ্রক্কৃতি ইহার বিপরীত। আর 

পুরুষ প্রকৃতি হইতেও সম্পূর্ণ ভিন্ন। এন্ন্ত উক্ত দেহাদির ধর্ম পুরুষের 

মাই | এই সব দেহমধ্যে লিঙ্গ'দেহ মৃত্যুর পরেও থাকে । মৃত্যুতে কেবল 

স্থল পাঞ্চভৌতিক শরীরের নাশ হয়। মৃত্যুর পর দেহী সুক্-শরীর লই! 

আতিবাহিক বা অধিষ্ঠান-দেহ-সাহাষ্যে প্রয়াণ করে। এই আতিবাহিক 

ৰা অধিষ্ঠানদেহছও (99৮৪. 9০9) পঞ্চভৃতের হম্মাংশে গঠিত। 

তাহাও পাঞ্চভৌতিক। ইহা সাংখ্যদর্শনের সিন্ধান্ত । বেদান্তেরও এক 

অর্থে ইহাই দিদ্ধাস্ত। 



দ্বিতীয় অধ্যায়। ১৪৭ 

যাহা হউক, এই পুরুষ-প্রক্কতি-বিবেক দ্বারা কেন হুঃখের অত্যন্ত 

নিবৃত্তি হয়, তাহ! এক্ষণে বুঝিতে চেষ্টা করিব। কারিকায় আছে-_ 
“তম্মাচ্চ বিপর্যযাসাৎ পিদ্ধং সাক্ষিত্বম্ অন্ত পুরুষস্য | 

কৈবল্যং মাধ্যস্থ্ং দ্র ত্বম্ অকর্তৃভাবশ্চ ॥'” ১৯ 
অর্থং প্রকৃতি ও গ্রক্কৃতিজ সযুদ্রায় হইতে বিপরীত ধর্্মযুক্ত পুরুষ-_ 

সাক্ষী, ছুঃখাধিরহিত কৈবল্য বা মুক্তত্বভাব, উদাসীন, ভ্রষ্টা ও অবর্তা। 

তবে পুরুষের কর্তৃত্বাভিমান, সুখদুঃখবোধ হয় কেন? তাহার একমাত্র 

কারণ অজ্ঞানবশতঃ পুরুষ প্রকৃতিবন্ধ হয়। পুরুষের সম্বন্ধ হেতু অচেতন 

বৃদ্ধি অহঙ্কার প্রভৃতির চেতনবৎ ব্যবহার হয়, আর পুরুষও প্রর্কতিজ 

দেহের ধর্শা, ভ্রান্ত দেহাত্সজ্ঞানে আপনাতে আরোপ করিয়া কর্তৃত্ব, ভোকুত্বের 

অভিমানযুক্ত হয়। কারিকায় আছে,_ 

এতন্মাৎ তৎসংষোগাৎ অচেভনং চেতনাবৎ ইব লিঙ্গম.। 

গুণকর্তৃত্বে চ তথা কর্তেৰ ভবত্যুদাসীনঃ ॥' ২০ 

এই প্ররুতি পুরুষ পরস্পরের সংযোগ হেতু, পুরুষের অধিষ্ঠানে প্রক্কৃতি 

চেতনবৎ হয়। ( “তৎসন্লিধানীৎ অধিষ্ঠাতৃত্বং মণিবৎ__ইতি সাংখ্যদর্শন ) 

আর পুরুষও প্রকৃতির কাম্যে আপনাকে কর্তা মনে করে, এবং প্রক্কৃতি- 

গুণজ সুখ ছঃখ আপনাতে আরোপ করে। সুখ ছুঃখ-_বুদ্ধি অহঙ্কার 

নন বুক্ত লিঙ্গশরীরের ধর্্ম। অজ্ঞান-বদ্ধ অবস্থায়, লিঙ্গ শরীরের সহিত 

পুরুষের ভেদজ্ঞান আদৌ থাকে ন1। অবিগ্তা হেতু আমার বুদ্ধি, অহস্কার 

যন বা ইন্্রিয় হইতে আমি পুরুষ বা আত্মা যে পৃথক্,-_সে জ্ঞান এমাদৌ 

হয় না। এজন্ত সংদার দশায়, এই কর্তৃত্ব বোধ ও ছুঃখভোগ শ্বভাবসিদ্ 

এবং অপরিহার্য । কারিকায় আছে-- 

তত্র জরামরপরুতং হুঃখং প্রাপ্োতি চেতনঃ পুরুষঃ। 
লিজ্ন্তাবিনিবৃত্ে বুম্থা দ,খং ব্বভাবেন ॥ ৫৫ 

এই লিঙগ-শরীর অর্থাৎ সুপ্প-শরীরের সহিত স্থুল-শরীরের সপন্ধ যতক্ষণ 



১৪৮ শ্রীম-ভগবদগীতা । 

থাকে, ততক্ষণ সুখ দুঃখ ভোগহয়। মোক্ষ পধ্যস্তও সে সম্বন্ধ যায় না। 

এই সুক্্-শরীরেই ধর্মাধর্মমাদি সমুদ্রায় সম্পৃক্ত হয়, এবং মৃত্যুর পরেও এই 
সুঙ্গু-শরীরের সহিত সম্বন্ধ থাকায়, এবং পূর্ব্ব পূর্ব জন্মের সংস্কার এই 

সুক্গ-শরীরের অস্তভতি থাকায়, সেই সংস্কার ফলোনুখ হইলে, পুরুষের 

আবার স্থুল-শরীর গ্রহণ হয়। | 

ংসরতি নিরুপভোগং ভাবৈরধিবাঁসিতং লিম. ৷ 

-কাঁরিক1,৪০। 

স্বখছুঃখবোধের কারণ ।-৮এই স্থৃলশরীর সম্পর্কে সুক্ষ শরীরে যে 

সুখছঃখাধি বোধ হয়, তাহার তত্ব সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিব। প্রন্কৃতি 

ব্রিগুণান্ভিকা; সুতরাং প্রককৃতিজ সমুদ্া় পদার্থই ভ্রিগুণাত্মক। 
প্রকৃতিজ হুল্ম-শরীরও-_সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ব্রিগুণাত্মক। এই 

ত্রিগুণতত্ব পরে গীতায় ১৪, ১৭ ও ১৮ অধ্যার়ে' বিবৃত হইয়াছে । এস্লে 

তাহা সংক্ষেপে বুঝিতে হইবে । এই ত্রিগুণের মধ্যে সত্ব সুখাত্মক, 

রজঃ ছুঃথাত্মক ও তমঃ মোহাত্বক। সত্তর কার্য্য প্রকাশ; রজোগুণের 

কার্ধ্য ক্রিয়া, এবং তমোগুণের কার্য আবরণ | তমঃ প্রকাশ ও ক্রিয়া 

উভয়কেই অভিভূত করে। আমাদের মধ্যে সত্বের প্রকাশ ভাবের 

বিশেষ অভিব্যক্তি বুদ্ধি-তত্বে, রজোগুণের প্রধান অভিব্যক্তি মনের কাম 

ইচ্ছা ও কর প্রবৃত্তিতে, তমো গুণের অভিব্যক্তি আবরণাত্মক মোহ ও জড়তা 
ভাবে। এই ব্রিগুণতত্ব বুঝা অতি কঠিন। এস্লে তাহা বুঝিবারও 

প্রয়োজন নাই। এ সংসারে সকল বস্তই ত্রিগুণাত্মক | সকলই ব্রৈগুণ্য ভাৰ 
সুক্ত। কেবল পুরুষ ত্রিগুণাতীত। ইহা! গীতাতে পরে (১৪1২২-২৬ 

শ্লোকে ) উক্ত হইয়াছে। 
এই ত্রিগুণের ধর্ম এই যে, কোন একটি গুণ অপর গুণ ছুইটি ব্যতীত 

থাকিতে পারে না । অথচ ইহার! পরম্পর পরস্পরকে অভিভব করিতে 
চেষ্টা করে। ইহারা পরদ্পর আশ্রিত এবং স্বকীয় কার্য জননে অপরের . 



দ্বিতীয় অধ্যায় । ১৪৯ 

সাহাধ্য-প্রার্থী এবং পরস্পর মিথুন বা নিত্য সহচর হুইয়! ও প্রত্যেকে 
অপর ছুইটিকে অভিভূত করিয়া নিজে প্রকটিত হইতে চেষ্টা করে। 
কারিকায় আছে-_ 

প্রীত্যপ্্রীতিবিষাদাত্মকাঃ প্রকাশপ্রবৃত্তিনিয়মা্থাঃ ৷ 

অগ্তোন্তাভিভবাশ্র়জননমিথুনবৃত্তরশ্চ গুণাঃ ॥ ১২ 

গীতায় পরে উক্ত হইয়াছে (১৪1৫-_-১* )-_ 

সত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ। 

নিবধস্তি মহাবাহে! দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ 

তত্র সত্বং নিন্মলত্বাৎ প্রকাশক মনাময়ম্। 

স্থখসঙ্গেন বাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ 

রজোরাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গদমুদ্তবম্। 

তন্নিবপাতি কৌধ্ত্ের কর্ধাসঙ্গেন দেহিনম্॥ 
তমন্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম্। 

প্রমাদালন্তনিদ্রাভিস্তক্লিবাতি ভারত ॥ 

সত্বং সুথে সঞ্জয়তি রজঃ কর্্মণি ভারত। 

জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥ 

রজন্তমশ্চাভিভূয় সত্বং ভবতি তারত। 

রজঃ সত্বং তমশ্চৈর তমঃ সবং রজন্তথা ॥ 
অতএব এই ব্রিগুণের ধর্ম এই বে পরম্পর মিলিত থাঁকিয়াও একটি 

অপরগুলিকে অভিভূত করিতে চেষ্টা করে। যখন রজঃ ও ডমঃকে 
'মভিভূত করিয়! সন্ব প্রবর্তিত হর, তখন জ্ঞানের বিশেষ প্রকাশ হয় ।-- 

সর্বধারেষু দেহেহস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে। 

জ্ঞানং যথ! তদা বিস্তাদ্ বিবৃদ্ধং সত্বমিতুাত | 
সেইরূপ যখন সত্ব ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া রজোগুণের বৃদ্ধি হয়, 
তখন কর্মে প্রবৃতি হয়।-- 



১৫০ শ্রীমদ্-ভগবদগীতা| | 

লোভঃ প্রবৃত্তিরারস্তঃ কম্ণামশমঃ ্পৃহ্া। 
রজন্তেতানি জায়স্তে বিবুদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ 

আর রজঃ ও সত্বকে অভিভূত করিয়া! তমঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে,--অপ্রকাশ 

অপ্রবৃত্তি গ্রমাদ ও মোহ উপস্থিত হয়। জ্ঞান ও কর্মবৃত্তি নিশ্চেষ্ট হয় ।-- 

অপ্রকাশোহ প্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ। 

তমস্তেতানি জায়স্তে বিবুদ্ধে কুক্ষনন্দন ॥ 

(গীতা, ১৪।১১---১৩ )| 

ধাহাদের সাধারণতঃ রজঃ ও তমঃ অভিভূত ও সত্ব প্রকাশিত, তাহাদিগকে 

সাত্বিক প্রক্ৃতিযুক্ত লোক বলে। তাহারা জ্ঞন প্রধান, তাহাদের রাজসিক 

কর্বৃত্তি বশীভূত, এবং তামসিক মোহ ও আলম্তাি সংযত। ধাঁহাদের 
রজোগুণ সবিশেষ অভিব্যক্ত, স্তাহার! প্রবৃত্তিবশে কর্মে নিরত। সাত্বিক 

লোকের বুদ্ধি, জ্ঞান, ধর্ম, এ্ধ্ধ্য ও বৈরাগ্য ধাভের অনুকূল। সব্ব-প্রধান 

লোক ইহুকালে স্থথী হয় ও পরকালে স্বর্গলাভ করে। 

যাহা হউক, এসনকল কথ! আর এস্থলে বিশেষ বুঝিবার প্রয়োজন 

নাই। আমাদের লিঙ্গ-দেহ বা হুক্মশরীর এই ত্রিগুণের আশ্রয়, এবং 
ধন্মাধম্ম অনুারে, তাহাতে কোন না কোন্ গুণের প্রাধান্ত থাকে । কাহারও 

সুক্ষদ্দেহ সাত্বিক ব৷ সত্বগুণপ্রধান, কাহারও বা! রাজসিক এবং কাহারও 

বা তামসিক। এই হুক্ষশরীর যে অষ্টাদশ তত্বযুক্ত, তাহার মধ্যে বুদ্ধি, 
অহঙ্কার ও মন ইহার! অন্তঃকরণ বা চিত্ত । আর দশ ইন্দ্রিয় বাহ করণ। 

এই চিত্তই প্রধানতঃ সাত্বিক বা সত্বপ্রধান, রাজসিক বা রজঃপ্রধান অথবা 

তামসিক ব| তমঃপ্রধান হয়। তদনুসারে মানুষ সাত্বিক, রাজপিক বা 

তামসিক প্রক্কৃতিযুক্ত হয়। চিত্ত সত্বপ্রধান হইলে, তাহ! সুখাত্মক ও জ্ঞান" 

প্রধান হয়। চিত্ত রজঃপ্রধান হইলে, তাহ ছুঃখাত্মক এবং বর্ গ্রধান হয়। 

আর. চিত্ত তমঃগ্রধান হইলে তাহা মোহাত্মক হয়, তাহাতে জ্ঞান বা কর্ধ- 

বৃত্তির বড় বিকাশ হয় না। যাহার চিত্ত সাত্বিক, সে দৈব গ্রকৃতি-সম্পন্ন। 
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সে সাধনমার্গে অগ্রসর হইবার অধিকারী । গীতায় একথা! পরে উল্লিখিত 

হইয়াছে । 

এই সত্বপ্রধান চিত্তের বৃত্তি স্বভাবতঃই স্ুখজনক, অক্রিষ্ট। তাহা 

দুখযুক্ত নছে। জ্ঞান প্রকাশ হেতু যে সুখ, তাহা! অনাবিল। কিন্ত সে 

চিত্তে যখন রজোগুণের প্রাধান্য হয়, অথবা! যাহারা প্রধানতঃ রজোগুণ- 

প্রধান, তাহাদের চিত্ববৃত্তি যখন বাসনাবশে বিক্ষিপ্ত হয়, তখন চিত্ত স্ুখও 
দুঃখ এই দ্বন্দযুক্ত হয়, এবং সে চিত্ত 'প্রধানতঃ ছুঃখযুক্ত থাকে । সেরূপ 

রাঁজমিক চিত্তবৃত্তি ক্লিই। এইরূপে আমাদের চিত্তবৃত্তিতে বৃত্তি ক্রিয়াকালে 

কিরূপে স্থুথ হুঃথ উৎপন্ন হয়, তাহা গীতায় উক্ত হইয়াছে । বথা-- 

মাত্রাম্পর্শাস্ত কৌন্তেয় শীতোষ্চমুখহঃখদাঃ। 
আগমাপায়িনোহনিত্যাস্তাংতিতিক্ষন্ব ভারত। (২1১৪ )। 

মাত্রাস্পর্শজ স্থুখ দুঃখ ।--গীতোক্ত এই মাত্রাম্পর্শজ সুখ ছুঃখ 

কিরূপ, 'এই তত্ব এস্থলে বুঝিতে হইবে । আমাদের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্িয়ই বাহ 
বিষয় আহরণ করে। বাহা বিষয় প্রত্যক্ষ হইলে-_চক্ষুঃ তাহার রূপ গ্রহণ 
করে, কর্ণ শব্ধ গ্রহণ করে, রসনা রস গ্রহণ করে, নাদিকা গন্ধ গ্রহণ 

ৰরে এবং ত্বক্ ্পর্শান্বভব করে। ইন্দ্রিয়ের এই অনুভূতি নির্বিশেধ 

 ১০708807 মাত্র )। ইন্দ্র সেই অনুভূত বিষয় আনিয়া মনকে অর্পণ 
করে। মন তাহা গ্রহণ করিয়া! লেই অনুভূত বিষয় কি, তাহার অন্ুদন্ধান 
৪ আলোচনা করে। তথন বুদ্ধি মেই অনুভূত বাহু বিষয় কি, তাহা 
পূর্বান্থভৃত বিষয় সকল প্মরপ করিয়া, তাহাদের সহিত সাধশ্র্য (বৈধন্দ্য 

বিচার পূর্বক সে সম্বন্ধে নিশ্চয় জ্ঞান (75:০০20০7 ) লাভ করে। এই 
দ্পে আমাদের বিষয়জ্ঞান হয় । এইরূপে কোন বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানের 
উৎপত্তি কালে চিত্ত সান্বিক হইলে, সেই বৃত্তি-জ্ঞানফলে বুদ্ধির গ্রকাশ- 

হাব ও সুখভাব হয়। চিত রাজপিক হইলে, বুদ্ধিতে ছুঃখভাব বা ছঃখ 
মিশ্রিত সুখভাবের উদয় হয়। ্ুতরাং বিষয়জ্ঞান হইবামাত্র, সেই বিষয় 
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হ্থথজনক কি ছুঃখজনক, তাহার অনুভব হয়। এই জন্য বৃততিজ্ঞান র্রিষ্ট 

ৰা অক্রিষ্ট। এই অনুভব হইতে আমাদের পূর্ব সংস্কার অন্ুমারে 
যে বিষয়টি স্ুখজনক, তাহার সম্বন্ধে রাগ বা আকর্ষণ জন্মে ও 
তাহ! গ্রহণ করিবার ইচ্ছ'-_বাসনা বা সংকল্প মনে উদিত হয়। 

আর যে বিষয়টি ছুঃখজনক তাহার প্রতি দ্বেষ বা প্রত্যাখ্যান করিবার 

প্রবৃত্তি হয় ও তাহ ত্যাগ করিবার ইচ্ছা-_বাঁসনা বা ঃংকল হয়। কাম! 

বাসনাই বীজ। তাহা হইতেই-_বিষয় জ্ঞান হইব মাত্র, সে বিষয় ত্যাগ 
ৰা গ্রহণ করিবার ইচ্ছা! হয়। ইচ্ছা প্রবল হইলে সুখজ বিষয় গ্রহণ 
করিতে, এবং ছুঃখজ বিষয় ত্যাগ করিতে সংকল্প বা! প্রবৃত্তি তীব্র হয়। 

এই সংকর বা প্রবত্তিই কর্মের মূল-_তাহার প্রারস্ত। এই সংকল্প 
মনের ধর্ম। এই সংকল্প দ্বারা পরিচালিত, হইয়া, আমাদের করেনি 

প্রবর্তিত হয়। তখন আমরা ত্যাগ-গ্রহণাত্মক কর্খে রত হই। ইহাই 
স্বাভাবিক নিয়ম। বুদ্ধিতে বিষয় গ্রহণ হইলে তাহার সম্বন্ধে সুখ ব1 ছুঃখের 

অন্কুভব হয়। এবং সেই সুখ বা হুঃখের অনুভব হইতে, যে স্ুখজ বিষয় 

গ্রহণে প্রবৃত্বি ও দুঃখজ বিষয় ত্যাগের ইচ্ছ। হয়, তাহা হইতে কর্শ 
প্রবৃত্তির বিকাশ হয়, কর্শেন্দ্িয় কর্মে পরিচালিত হয় । আমাদের চিত্তবৃততি 

চঞ্চল, বিশেষতঃ রজোগুণ প্রভাবে প্রায়ই বিক্ষিপ্ত । সেই বিক্ষেপ হেতু, 

এক বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান উৎপয় হইতে না হইতে, চিত্ত বিষয়ান্তরে ধাবিত 
হয়। এজন্য এক বিষয় গ্রহণকালে যে সুখ বা হুঃখের অনুভূতি এবং সেই 

সঙ্গে যে কর্মে প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়, তাহা! পরে অন্য বিষয় গ্রহণকারে 

সেই বিষয় গ্রহণ জনিত সখ 'ঃথান্ছভৃতির দ্বারা পুর্বান্্ুভৃত সুখ-দুঃখ অতি- 
ভূত হয়, এবং পরবর্তী বিষয় ত্যাগ বা গ্রহণ জন্য যে সংকল্প হয়, তাহ! 
পূর্ববানুভূত বিষয় ত্যাগ বা গ্রহণ নয সংকল্পকে অভিভূত করে। যদি 

সান্বিক প্রকৃতি হেতু বা কোন কারণে কোন এক বিষয়ে কেহ অধিক ক্ষণ 

একাগ্র থাকিতে পারে, তবে সেই বিষয় সম্বন্ধে তাহার সুখ বা! ছুঃখান্ুভূতি- 
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এবং তদনুসারে সেই বিষয় গ্রহণ ৰা ত্যাগের সংকল্প কতকটা স্থারী হইতে 

পারে। কোন বিশেষ স্থথ বা ছঃখের অনুভূতি প্রবল হইলেও তাহার 

স্থায়ী ভাব হয়। অতএব ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্ বিষয়-সম্বপ্ধচজ, অর্থাৎ মাত্রা- 
স্পর্শ স্থথ ছুঃখ আগমাপায়ী ও অনিত্য। এই জন্ত, যতক্ষণ গ্রকৃতি- 

পুরুষ-বিবেক-জ্ঞান সিদ্ধ না হয়, ততক্ষণ এইরূপ ছুঃখ ক্ষণস্থারী বলিয়া 
তাহা সহ করিবার উপদেশ ভগবান্ দিয়াছেন। 

সাত্বিক বুদ্ধিতে স্থুখছুঃখ বোধ ।-_রজঃপ্রধান চিত্তে সুখ ছুঃখের 
উৎপত্তি ও স্থিতির ব্যাপার এইরূপ। কিন্ত বুদ্ধি প্রধানতঃ সাত্বিক। বুদ্ধি- 
বশে চিত্ত সাত্বিক হইলে, তাহাতে সুখ-ছুঃখান্ুভৃতি কিরূপ হয়, তাহা 

বুঝিতে হইবে। বুদ্ধি যখন মন ও ইন্দ্রিয় দ্বার বিষন্স গ্রহণ করে, তখন তাহা 
সাব্বিক ভাব যুক্ত হইলে, সেই বিষয়ের নিশ্চয়াত্বক জ্ঞান চিত্তে প্রকাশিত 
হয় এবং সেই জ্ঞান লাশ,করিয়াই চিত্ত প্রসন্ন ও সুখযুক্ত হয়। তখন 
সেই বিষয় সুখ কি ছুঃখদ, তাহা আর চিত্তে বড় উদয় হয় না। তখন 

সেই বিষয় ত্যাগ করিতে হইবে কি গ্রহণ করিতে হইবে, তখন লে 
কথাও মনে হয় না। জ্ঞান তখন রাজদিক ন্থুথছুঃখান্তূতি বৃত্তিকে ও 

কর্মবৃত্িকে অভিভূত করে। জ্ঞানের বতই বিকাশ হইতে থাকে, যতই 
সত্বের বৃদ্ধি হয়, ততই এই রজ-মাত্মক সুখ ঢঃখানুভূতি বৃত্তি এবং এই 

প্রবৃত্তিজ ক্রিষ্টবৃত্তি ক্ষীণ হয়। জ্ঞান বিকাশের সহিত রাজসিক প্রবৃত্তির 
দমন হয়, অজ্ঞান ও মোহাত্মক তমঃ দূর হয়। সস জ্ঞান স্বতঃই সুখস্বন্ধপ 

ও প্রকাশ-ম্বরূপ। 

চিত্তে জ্ঞানের বিকাশ কালে, আমি জানিতেছি এবং ইহা আমি জানি- 

তেছি,_-এইরূপ অভিমান হয়। তখন জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়__যুগ্রপৎ চিত্ত- 
রন্ভিতে প্রতিভাত হয়। কিন্তু বখন নির্শালচিত্তে কোন বিষয়ের জ্ঞান হয়, তখন 
জ্ঞাতার নিজের কণা মনে থাকে না । জ্ঞাত! সেই বিবয় হইতে যে লুখ বা ছুঃখ 

অনুভব করিতেছে, তাহ! যনে থাকে না । পে বিষয়ের তত্ব গ্রহণ কালে বা 
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তাহার সৌন্দর্য্য, মহত্ব, বিরাটত্ব প্রভৃতি অনুভব কালে, তাহার সংস্পর্শের 

লে যে আণ্ড কোন বিপদ হইতে পারে, এমন কি, তাহাও তখন মনে 
থাকে না। সেইরূপ বুত্তিজ্ঞান বিকাশকালে, জ্ঞাত আমার কিরণ 

স্থথ বা ছুঃখ অনুভব হইতেছে-_-এই জ্ঞান, এবং সেই অনুভূত সুখ বা 
£খ জনক বিষয় কিরূপে গ্রহণ বা ত্যাগ করিতে হইবে, এ সম্বন্ধে সংকল্প 

উদয় হয় না । দেরূপ অনুভব ও সংকল্প হইলে, সেই জ্ঞেয় সম্বন্ধে জ'ন 

এবং সেই জ্ঞান হইতে যে আনন্দ লাভ হয়, তাহা! অভিভূত হুইয়! পড়ে। 
সে 'জ্ঞে়'র তত্ব ও গে তত্বজ্ঞানজ আনন্দ কিছুই আর জ্ঞানে প্রকাশ পায় 

না। তখন জ্ঞানের প্রকাশ-শ্বভাব অভিভূত হয়। কিন্তু সাধারণতঃ 

জ্ঞাঁনম্বভাব ও আনন্দম্বভাব সাত্বিক বুদ্ধিতে, এই রাগ-ঘেষায্বক স্ুখ- 

ঢঃখান্ৃভৃতি বৃত্তি, ও সেই রাগ-দ্বেষ পরিচাণিত কর্মমবৃত্তি ক্ষীগ হয়| যায়। 
তাহার সেই নির্মল জ্ঞান ও আনন্দ এইরূপে সুখ ছুঃখান্ভূতি ও কর্ণ 

প্রবৃত্তি স্বারা অভিভূত বা মলিন হয় না। 
এই সাত্বিক বুদ্ধিতে অবস্থান করিতে পারিলে, আর এই মাত্রাম্পর্শজ, 

আগমাপারী অনিত্য সুখ ছুখ (এবং তাঁহারই বিশেষ ভাব শীত গ্রীন 

বোধ ) সহজে সহ করিতে পারা যায়, তাহাতে অভিভূত হইতে হয় না। 

তগবান্ প্রথমে অজ্জুনকে এই উপদেশ দিয়াছেন। সুখ ছুঃখ বোধ যে 
এইবূপ অনিত্য--এবং বাহ্ৃ-বিষরের সহিত ইন্দ্রিয় ও মনের সন্বন্ধ হইনে 

সেই বিষয়-জ্ঞানের সহিত যে সুথছুঃখ বোধ অবশ্তস্তাবী, এজ্ন্ত তাহাতে 

অভিভূত না হইয়া, তাহা সহ করাই বুদ্ধিমানের কর্তব্য ; .এ কারণ 
“তিতিক্ষা” গুণ অর্জন করিয়া, সুখছুঃথ সহা করা শিক্ষা করিতে হইবে, 

তগবান্ প্রথমে অজ্জুনকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন। 

সাংখ্য-জ্ঞানে সুখছুঃখ ঘোধ নিবৃত্তি।--কিস্ত এই তিতিষ্ক 

অভ্যাসই যথেষ্ট নহে । পুরুষ-প্রক্কতি-বিবেক-জ্ঞান হইলে জান৷ যায় যে এই 

নুখ-হঃখ-_ধর্দম, ইহা প্রকৃতি দেহের ধর্ম, ইহা! বুদ্ধি অহঙ্কার মন--এই 
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তন্তঃকরণের ধর্ম মাত্র। দেহে অন্তঃকরণের সহিত সম্বন্ধহেতুই পুরুষে 
এই অন্তঃকরণ-ধর্্ম প্রতিবিদ্বিত হয়। সেই অভ্যাস হেতু পুরুষ আপ- 

নাকে অন্তঃকরণ-ধর্ম-যুক্ত মনে করিয়া, অন্তংকরণে যখন ন্ুখান্থভবৰ 

হয়। তখন আপনাকে সুখী এবং অন্তঃকরণে যখন দুঃখান্থুভব হয়, 
তখন আপনাকে ছুঃখী মনে করে। বাস্তবিক ইহা অজ্ঞান মাত্র। 

পুরুষ যখন আপনাকে এই অন্তঃকরণ হইতে পৃথক্, সক্ষম ও স্থূল দেহ 

হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বলিয়া জানিতে ও অন্ুতব করিতে 
পারে, তখন আঁর পুরুষের এই সুখ হুঃখ বোধ থাকে না, তখন আর 

এই সুখ বিষয় গ্রহণ ও ছঃখজ বিষয় ত্যাগ করিবার প্রবৃত্তিও 

থাকে না। তখন কোন কামনা থাক্চে না, কোন বাসন! থাকে না, লাভালাভ 

দ্ঞান থাকে না, এবং স্থজ বিষয় গ্রহণ ও ছুঃখজ বিষন্ন ত্যাগের সংকল্প 

দ্বারা পরিচাপিত কর্মমবৃত্তিও,থাকে না । তখন প্রকৃতিজ সুখ হুঃখান্গ- 

ইতি ৪ কর্ণবৃত্তির সহিত আর তাহার আত্মাধ্যাস থাকে না। এই সাংখ্য- 
জানে অবস্থান যত দৃঢ় হয়, ততই স্থখ ছঃখ বোধ ক্ষীণ হয়, কামনা! দূর 
হর, কোন বিষয়ে আর স্পৃহা! থাকে না। তখন অহঙ্কার মমতা দুর হয়, 

সকল ইন্দ্রিয় নিয়মিত ও বশীভূত হয়, চিত্ত সংযত হয়, সখহুঃখ, শুভাশুভ, 

লাতালাভ সকলই তুল্য জ্ঞান হুয়। সাংখাজ্ঞানী আর সুখানুযায্ী রাগ বা 

£খান্্যায়ী দ্বেষের বশীভূত থাকে ন!। তাহীর কাম ক্রোধ বশীভূত হয়, সে 

মাত্মতৃপ্ত আত্মরত ও পরমাত্মায় সমাহিত হয়। যাহার চিত্ত এইরূপ বশীভূত, 
সেই এই সাঁখ্যজ্ঞনে অবস্থিত-_সেই স্থিতপ্রজ্ঞ। এই সাংখ্যজ্ঞনের 
হই পরিণাম-_এই স্থিত প্রজ্ঞের লক্ষণ, এই অধ্যায় শেষে বিবৃত হইয়াছে । 

স্থিতপ্রজ্ঞ নিষ্কামকর্ম্মের প্রকৃত অধিকারী ।-_এইকপ সাংখ্যজ্ঞানে 
প্রজ্ঞা গ্রতিষ্ঠিত হইলে যখন স্থিতগ্রজ্জ হওয়া! যায়, তখন নিষ্ধাম কর্ণের 

প্রকৃত অধিকার হয়। তাহা এই অধ্যায়ে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। 

বলিয়াছি ত, জ্ঞানে যে বিষয় গ্রহণ কর! বায়, সেই বিষয় সম্বন্ধে মলিনচিত্তে 
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রাঁগ বা দ্বেষ উৎপন্ন হয়। ঘে বিষয় সুখজ সে সম্বন্ধে অনুরাগ হয়, ভাই 

গ্রহণ করিবার ইচ্ছা! হয়। যাহার জ্ঞান অপেক্ষাকৃত নির্মল, সে আপাত. 

সুখকর, কিন্ত পরিণামে ছুঃখকর বস্তু পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হয়, এবং 

যাহ! আপাততঃ হুঃখকর, কিন্ত পরিণামে সুখকর, তাহ! গ্রহণ কগিতে 

প্রবৃত্ত হয়। জ্ঞানে যে বিষয় গ্রহণ কর! যার, তাহা সুখ ছুঃখ উতয়াস্মবক 

হইতে পারে, তাহা! আপাত-সুখকর এবং পরিণামে ছুঃখকর, অথবা 

আপাত-ছুঃখকর ও পরিণামে স্থখকর হইতে পারে। এই সুখ ছুঃখ বিচার 

করিয়৷ ওতুলন! করিয়া, যাঁহা অধিক স্থথকর, তাঁহা গ্রহণ করিতে এবং যাহা 

অধ্বিক দুঃথখকর, তাহা ত্যাগ করিতে প্রবৃত্তি হয়। আমরা ক্ষণিক সুখের 

পরিবর্তে অধিকতর স্থায়ী সুখ কামনা করি। এই বর্তমান সুখ ছঃখ অনু- 

ষায়ী রাগ দ্বেষ চালিত বা কামন| চালিত হইয়া সাধারণতঃ আমর! ত্যাগ 

গ্রহণাত্মক কর্শে প্রবৃত্ত হই বটে, কিন্তু বুদ্ধি সত্ব প্রভাবে কিছু স্থির হইবে, 

আমরা বিচার করিয়া, যাহা অপেক্ষার্কত স্থান্রী সুখদ, তাহাকে উপাদেয়, 

ও যাহার পরিণ|ম ছুঃখ তাহা হেয়, এই ধারণ! করিয়া তদনুসারে কর্মে রত 

হুই। যাহার বুদ্ধি ষত স্থির, অবিক্ষিপ্ত সে সুখকামনার বিষয় ত্যাগ ৭ 

গ্রহণ করিবার পূর্বে, আগন্থক স্বখহ্ঃখ বোধ দ্বারা পরিচালিত না হইয়া 

তাহার পরিণাম চিন্তা করিয়া, কর্মে গ্রবৃত্ত হইতে পারে । কেহ উপস্থিত 
সুথের আশায় কর্ম করে, কেহ ভবিষ্যৎ সখের আশায় কন্ম করে; কেই 

সমগ্র জীবনের সুখ হুঃখের কথা ভাবিয়া কর্ম করে, কেহ ব! এ জীবদ 

নশ্বর ক্ষণন্থায়ী বুবিগ্না পরকালে বিশ্বাস করিয়া, পরকালে নখের আশা! 

কর্ম করে ও ইহ্কালের সুখ ছ:খ উপেক্ষা করে। আমরা স্বাথ চি 

করিয়া, নিজ এপ্রেয়' [চস্তা করিয্না ও এইরূপে নিজের সুখ ছুঃখ চিতা. 

করিয়া! ও রাগঘ্েষবশে কর্মে গ্ররত্ত হই। 

কিন্তু যাহার সাংখ্যজ্ঞান লাভ হইয়াছে. যাহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হই 

বলছে, দে আর নিজের সুখ দুঃখ অনুভব করিয়া রাগদ্ষ-বশে ৪ 
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করিতে প্রবৃত্ত হয় না। তাহার ইচ্ছ। সংযত, কামনা বাসন! সংকল্প-_- 

সকলই সংযত | সে স্বার্থচালিত হইয়া কামনার বশে আর কর্ম করে 

না। সে আত্মসংস্থ হইন্ন। আত্মাতেই ভূমানন্দ-রসান্বাদ করে। স্থিত প্রজ্ঞ 
অবস্থায় তাহার নিজের কোন প্রয়োজন থাকে না। এইরূপে যখন প্রবৃ- 

তির নিগড় ভগ্ন হইয়৷ যায়, ইচ্ছা সংযত হয়, 10০01910105 11 

দ্ধ হয়, তখনই কেবল জ্ঞান-পরিচালিত হইয়! নিষ্কাম কর্ম করা সম্ভব 
হয়। তথন সে কর্তব্য স্থির করিয়া অনুষ্ঠেয় কর্ন করিতে পারে । তখন 

তাহার নিজের প্রয়োজন ন! থাকিলেও এবং আপনাকে অকর্থা জানিয়াও 

নিজ বশীভূত প্রকৃতিকে পরিচালিত করিয়া, কেবল অপরের প্রয়োজন- 

নাধনজন্য পরার্থ কর্ম করিতে পারে । তখন সে সমাজের অস্ত, লোক- 

সংগ্রহার্থ বা লোৌকহিতার্থ কর্ম করিবার জন্য, এবং ঈশ্বর।্৫ কন্ম করিবার 

সন্ত প্রকৃত অধিকারী হয়। ,ষে প্রবৃত্বি-চালিত পুরুষ, সে নিজের স্থখ 

দুখ লাভালাভ লইয়া ব্যস্ত । সে রাগ, দ্বেষ, কাম ও ক্রোধের বশীভূত, 
ও তাহাদের-দ্বারা পরিচালিত। সেকি কখন নিফাম ভাবে পরার্থ কর্ম 

করিতে পারে? সে কি ঈশ্বরার্থ--লোক-সংগ্রহার্থ কর্ম করিবার 

উপযুক্ত হইতে পারে? সে কিরূপে আত্মপর ভেদ না করিয়া সমত্ব 
বৃদ্ধিযুক্ত হইয়া সর্বত্র সেই এক আত্মাকে দর্শন করিরা। ব/ক্তি- 
নিধ্বিশেষে লোকহিতার্থ নিফাম কর্ম করিতে পারিবে? যে প্রক্কৃত 

স্কৃতপ্রজ্ঞ, তাহারই পক্ষে প্ররুত নিষ্ধাম কর্ম সম্ভব। যাহার চিত্ত 
দ্ধ কামনাহীন, কেবল তাহারই পক্ষে প্রকৃত নিফাম কর্ম সম্ভব ।ঃলেই 
নিাম কর্মে বা কর্্মষেগে সিছি লাঁত করিতে পারে। 

কে নিষ্ষাম কর্মারস্তের অধিকারী হয়।--তবে যাহারা স্থিত- 
্জ্ঞ হয় নাই, সখ ঢঃখ তুল্য বোধ করিতে শিখে নাই, কামন! ত্যাগ 

করিতে পারে নাই, তাহাদের পক্ষে কি নিষ্কাম কর্মান্ষ্ঠান অসস্ভব ? যাহা 
দের প্রকৃতি রাজসিক বা তামদিক, তাহাদের পক্ষে নিফাম কর্মানূঠান 
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একেবারে অসম্ভব বটে। কিন্ত যাহাদের প্রকৃতি কতকটা সাব্বিক, 

তাহাদের পক্ষে নিষ্ষাম কর্ম্মানুঠানারস্ত একেবারে অসম্ভব নছে। তাহাদের 

প্রবৃত্তি অনেকটা সংযত, কামনা বা বাসনা অনেকটা নিয়মিত। ভাহার! 

প্রেয় অন্বেষণ করে বটে, কিন্ত যাহা আপাত-রমণীয় ব! সুখকর, তাহাতে 

তাহার। আরুষ্ট হয় না, বা যাহা আপাত দুঃখকর কিন্তু পরিণাম সুখকর, 

তাহাও দ্বেষবশে ত্যাগ করে না। তাহারা ভবিষাৎ ভারিয়। ইহ-পরকালে 

ভাবী সুখ লক্ষ্য করিয়া কর্ম করে। ম্ৃতরাং তাহার্দের চিত্ত উপস্থিত 

রাগদেষ চালিত নহে। এই জন্ত সাত্বিক প্রকৃতিযুক্ষ লোক নিষ্ষাম কর্ণ 

বা কর্তব্য কর্ম আরস্ত করিবার অধিকারী । তাঁহারা গীতার উপদেশ অন্ু- 

সারে নিষ্কাম কর্ম অনুষ্ঠানে অর্থাৎ বুদ্ধিযুক্ত হইয় কর্মযোগ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ 
হইতে পারে । কিন্তু সেই নিষ্কাম কর্মানুঠান কাঁলেও প্রথমে তাহাদের 
চিত্তে নান| কামন! আপিঙ্বা, স্বার্থ আসিয়া! উপস্থিত হর। ভ'বী স্খ-ছুখ, 

ন্্াধর্শ। পাপপুধ্য গণনা করিয়া, তাহারাও কর্তব্য কর্ম হইতে বিচগিত 
হয়। অর্জুনের সেইরূপ কর্তব্য কর্ম হইতে প্রচ্যুতি হইয়াছিল। এইরগ 
লোক বিষয়-সংস্পর্শ জনিত দুঃখ শোক বা মোহ দ্বারা অভিভূত হুইলে 

আর কর্তব্য কর্ম করিবার উপযুক্ত থাকে না। কিন্তু (] ০৪16) 

“আমার এই বর্তব্য,__-এই বাণী যাহার অন্তরে স্পষ্ট গ্রকাশিত হয়, মে 
সেই বাণী বা ঈশ্বরের আদেশ বা শাস্ত্রের বিধান অনুসরণ করিয়া কর্তৰ 
কর্মে প্রবৃত্ত হয়, সে আর স্বার্থের কথা বড় ভাবে না, নিজের সুখ হুঃখের 

কথা ভাবে না, ইহপরকালের কথাও ভাবে না। এমন কি, সে বর্তব 
কর্ম পালন করিতে গিয়া মরণকেও গ্রাহা করে না। কিন্তু যদি চিত্ো 

স্বাভাবিক বাদনাবশে স্বার্থ ভাবনা আসিয়া পড়ে, তবে সে বাণি ক্ষীণ 
হইয়া যায়, সে আর কর্তব্য* কর্ম কারবার তত উপযুক্ত থাকে না৷ 
তথাপি ইহাদের পক্ষেও নিষ্কাম কম্মাচরণের 'চেষ্টা বিফল হয় না। 

ভগবান্ বলিয়াছেন,__-ইহার স্বর্ন মাত্র আচরণেও মহাতয় হইতে গর 
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পাওয়া হয়। নিষ্কাম কর্ম করিবার চেষ্টাও অভ্যাস করিতে করিতে, 
চিত্ত ক্রমে নির্মল হইয়া আমে। নিফাম কর্দ প্রথমে ভাঁলরূপে 

আচরিত হয় না সতা, এবং প্রথমে তাহা কামনা, বাসনা বা 

বার্থ চিন্তা হেতু সু-অনুষ্ঠিত হয় ন1 সত্য, কিন্তু পরিণামে পুনঃ পুনঃ 

অভ্যাসের ফলে চিত্তমল! দূর হইয়৷ যায়। তাহার জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয়, 

দে তখন নিফাম কর্্দ ভালরূপে অনুষ্ঠান করিবার যোগ্য হয়। 

কন্মযোগ নিন্গাধিকারীর জন্য নহে ।--অনেকে অনুমান করেন 

বে, চিত্ব-মলা দূর হইয়! বুদ্ধি নির্মল হইলে চিত্তে জ্ঞান-হুর্য্য আপনিই প্রকা- 
শিত হয়। চিত্তমলা দুর করাই একমাত্র কর্্মযোগের উদ্দেশ্ত। চিত্তমলা 
দূর হইয়| বুদ্ধি জ্ঞ/ন-স্বরূপ হইলে, আর কর্ম্মযোগের কোন প্রয়োজন থাকে 
না। অতএব নিষ্কাম কর্মমাচরণ নিয়াধিকারীর জন্য, এবং তাহার চিত্ব- 

শুদ্ধির জন্য । এ কথা আংশিক সত্য । কর্মযোগেই পরিণামে আত্মদর্শন 

হয় (গীতা, ১৩/২৪ )। আত্মদর্শন হইলে আত্মাতে স্থিত হইয়া! স্থিত প্রজ্ঞ 

হওয়া যায় বটে, কিন্ত স্থিত-প্রজ্ঞত্ব হেতু ধে ব্রান্ধী স্থিতি, তাহাই সাধনার 

শেষ নহে। ব্রান্ধী স্থিতি লাভ করিয়া, সর্বভৃতাত্মভৃতাস্ম! হইয়া, সর্বতৃতে 
সেই এক অবিভক্তের বিভক্কের স্তায় ভাব দর্শন করিয়া, যিনি সর্বভৃত- 

স্থিত আপনাকে ও ব্রহ্মকে দর্শন করিয়া, সর্বহৃতহিত জন্ত স্বপ্রককৃতিকে 
নিয়মিত করিয়া কম্মানুষ্ঠান করেন, তাহার কর্মই প্রক্কৃত আদর্শ নিক্ষাম 

কর্ম। এ কথ! পরে দ্বাদশ ও অয়োদশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যায় বিবুত হইয়াছে! 
নিষ্কাম কর্ম[চরণ চেষ্টার ফলে পরিণামে স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়া যায়। স্থিতপ্রন্ঞ 
হইলে তবে প্ররুত নিঞ্ধাম কর্মের অর্থাৎ লোক-সংগ্রহার্থ কর্মের 
এবং ঈশ্বরার্থ কর্ণের পূর্ণ অধিকারী হওয়া যায়। এতত্ব পরে গীতায় 

বিবৃত হইয়াছে। 
অনেকে মনে করিতে পারেন যে, যখন প্রজ্ঞা! স্থির হয়, ব্রচ্ষে দিতি 

হর, তখন আর কোন কর্ম-থাকে না। গাহ1 ঠিক নহে। বতক্ষণ দেহ 
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থাকে, ততক্ষণ কর্ধ থাকে । দেহ ত্রিগুণাত্মক গকৃতিজ। প্রকৃতির 

রজোগুণ হইতে কর্ম হয়। এয কর্্মচেষ্টা কথনও দুর হয় না। যতক্ষণ 
প্রকৃতজ্ঞানে অবস্থিতি না হয়, ততক্ষণ প্রকৃতির বশে কর্ম করিতে হয়। 

প্রকুতি সাত্বিক হইলে গভ কর্মে পুণ্য কর্মে শাস্ত্রো্তাসিত বিহিত করছে 

প্রবৃত্তি হয়। তখন কামন! ব! বাসনা শুঞ্জ হয়, পর্গ কামনায় ইহ-পর- 
কালে স্থায়ী সুখ কামনায়, আপাত-ম্থকর বিষয়ের কামনা দমন করিয়া 

পুণ্যকর্মে প্রবৃত্তি ও রতি হয়। রাঁজদিক ও তামসিক প্রকৃতি হইলে উপস্থিত 

কামনা চালিত হইয়া সদসৎ কর্মে মতি হয়। জ্ঞানে এই প্রবৃত্তিকে 

নিয়মিত করিতে হয়। আমি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, এ জান হইলে আর 

প্রক্কতিস্থ ত্রিগুণের বশীভূত থাকিতে হয় না। তখন প্রকৃতিকে বশীভূত 

করিয়া প্রকৃতির “প্রভূ”, হইয়া, প্রন্কৃতির স্বাভাবিক কর্মপ্রবৃত্তিকে 

ভ্ঞানবলে পরিচালিত করিতে হয়। প্রকৃতির বশ না হুইয়া প্রক্কতির 

প্রভূ” হইতে হয়। নিজে অকর্ত! হইয়াও প্রকৃতির কর্্নকে সেনাপতির 

সৈগ্ নিয়মনের ভ্তায় নিয়মিত করিতে হয়। 

শ্থিতপ্রজ্ঞের লোকহিতার্থ কর্ম্ম ।__যাহা হউক, এস্থলে এই 

মাত্র বলা যাইতে পারে হে, যে জ্ঞানম্বরূপে অবস্থিত, যে আপনাকে বর্ষের 

সহিত বা ঈশ্বরের সহিত আ[ভন্ন জানিয়! ব্রন্দে স্থিত হইয়াছে, সে এই জগং* 

তত্বজ্ঞান লাভ করিয়া, ব্রহ্ম-প্রবন্তিত জগতের কর্মচক্রের স্বরূপ জানিতে 

পারে। সে সমাজের হিতার্থ কর্ণ কি, তাহা জানিতে পারে, এবং ঈশ্বরে 

জগৎ রক্ষার্থ ও ধর্ম রক্ষার্থ কর্ম কি, তাহা! বুঝিতে পারে । তখন সেজান 

বলে আপনার বশীভূত প্রীতির কর্শক্তিকে নিয়মিত করিয়া স্থিতগ্রঃ 

হইয়| নিজে স্থির, অচল, অটল অবর্তী থাকিয়াও নিজের সর্বারূপ গ্থাধ ব 

কামনা সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়াও ঘরই লোকহিতার্থ কর্মে, বা ঈশ্বরার্ধ বনে 

স্বীয় বশীতৃত গ্ররুতি দ্বারা ঈখরের স্তায় রত হইতে পারে । জগৎ রক 
কর্মের প্রয়োজন, এবং স্বয়ং ঈশ্বরই সেই কর্মের প্রবর্তক জানি) এব 
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নিজ বশীভূত প্রক্কতিকে সেই কর্মের সহায় হইতে সক্ষম জানিয়া সে কখন 

নিষবন্মা হইয়া বসিয়া থাকে না । আম্মবশে আত্মতৃপ্ত নিরাশ্রয় থাকিয়াও 

সে জগচ্চক্র প্রবর্তনার্থ স্বপ্রকৃতিকে অন্ুষ্ঠের কর্মে রত করে। সিদ্ধ 

মহাতুগণ এইরূপে কর্ম করেন। নিবৃত্তিমার্থস্থ মহধিগণও এইরূপ কর্মে 

ভগবানের সহায় হন। অবশ্ঠ ধাহার] কন্মযোগ প্রথম আরম্ভ করেন, 

ষ্টাহাদের পক্ষে এরূপভাবে কর্ম করিবার সম্ভাবনা নাই। সাধনায় সিদ্ধ 

না হইলে, “সমত্বতে” স্থিত না হইলে, এরূপে কর্্ম করা যায় না। কর্মযোগ 

আরম্ভ করিবার জন্য প্রথমে কর্তব্য বুদ্ধিতে, লোকহিতার্থ কন্মাচরণ ও 

ঈশ্বরের কর্মে নিমিত্ৃমাত্র হইয়া কর্ত্মাচরণ অভ্যাস করিয়া, ক্রমে নিফাম 

হইতে শিক্ষা করিতে হয়। সে সাধনা অভ্যাস করিতে করিতে, ক্রমে ক্রমে 

সেই অভ্যাস-ফলে সর্ব কাম-মলা দূর হইলে, তবে উক্ত প্রকারে কর্মানুষ্ঠান 
কর! যায় এবং প্রকৃত হর্দ্মযোগে সিদ্ধি হয়। অতএব যিনি প্রকৃত 

“্ৃতপ্রজ্ঞ, তিনিই প্রকৃত নিফাম কর্ম উপযুক্ত রূপে অনুষ্ঠান করিতে 

সমর্থ এবং প্রয়োজন হইলে তিনি সে কর্মের অনুষ্ঠানও করেন। 

গীতোক্ত যৌগের অধিকারী কে ।-__-এই গীতোক্ত কর্যোগাদি 

অনুষ্ঠানের অধিকারী কে? গীতায় তাহা! স্পষ্ট উক্ত হয় নাই। এনস্থলে 

নংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, ধিনি আত্মজ্ঞান-লাভ-পূর্বক সুখ ছঃথে 
অভিতৃত না হন, তিনিই এই গীতোক্ত সাধনার অধিকারী । অতএব 
বলা যাইতে পারে যে, সাংখ্যদর্শনের যেখানে পরিসমাপ্তি--গীতার 

সেখানে আরম্ত। সাংখ্যদর্শনে হুঃখের অত্যন্ত 'নবৃত্তিই পরম পুরুধার্থ। 
গীতায় সাধনার প্রথমেই সুখ ভ্বঃখ সহ্থ করিবার,__স্ৃথে ম্পৃহাহীন ও 

দুঃখে অনুদিগ্রচিত্ত হইবার--উপদেশ আছে। যে হ্ঃখে অভিভূত, 

সেই ছুঃখ-নিবৃত্তিকে পরম-পুরুযার্থ মনে ফরে। যে স্ুুখ-ছুঃখ কিছুই 

গ্রাহথ করে না, তাহার পক্ষে সে ছঃখ নিবৃত্ির উপদেশ বৃথা । নখ 

হঃথ গ্রাহথ না করিয়া, তাহ সহ করিতে শিক্ষা করিয়া, তবে গীতার উপদেশ 

১১ 
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অনুসারে সাধনমার্গে প্রবেশ করিতে হয়। গীতোক্ত সাধনার ফল কেবল 
ছঃখ-নিবৃত্তি নহে,--অত্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন সুথপ্রাপ্তি, ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ অত্যন্ত 

স্ুখভোগ, এবং পরিণামে ভগবানের পরমধাম লাভ । এই মুক্তি লাভ অন্ত 

কর্ণমার্গে হউক, জ্ঞানমার্গে হউক, কর্পসম্ন্যাসমার্গে হউক, ধ্যানমার্গে হউক 
জঅথব! তক্তিমার্গে হউক, প্রথমে আত্মজ্ঞান-লাভ-পুর্ববক নিফাম হইয়া, সুখ 
£খ বোধ এবং রাগ দ্বেষের অতীত হইয়া, কাম ক্রোধ জয় করিয়া-_-এক 

কথায় স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়া--পে মার্গে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে হুইবে। 

গীতা মোক্ষশান্ত্র। যাহ! পরম [নঃশ্রেয়স, তাহা লাভ করিবার সাধনমার্গ 

গীতায় উপদি্ হইয়াছে । অতএব যেখানে সাংখ্যজ্ঞানের শেষ, সেইখানে 
গীতোক্ত জ্ঞ/নের আরম্ভ। হুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি সাংখ্যজ্ঞানের চরম ফল-- 

পরম পুরুযার্থ। হুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হইলে, সাংখ্যজ্ঞানসাধন শেষ হয়। 

আর গীত অনুসারে, স্থখ দুঃখ সমজ্ঞান পূর্বক তাহা উপেক্ষা করিয়া, কর্ম, 

জ্ঞান ব৷ ভক্তিমার্গে প্রকৃত মুমুক্ষুর সাধনার আরম্ভ হয়। পরমাত্মতত্ব 

ঈশ্বরতত্ব ব্রহ্মতত্ব এবং প্রক্কৃতিপুকুষ ব! ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞতত্তবের অর্থদর্শন-রূগ 

জ্ঞানের উপর এ সাধন! প্রতিষ্ঠিত । এ সাধনার সিদ্ধিতে পরিশেষে সংসার" 

নিবৃত্তি এবং পরব্রন্গের সছিত একত্ব জ্ঞানে নির্বাণ বা পরিচ্ছি 

ব্যক্তিত্ব ভাব হইতে মোক্ষপ্রাপ্তি। এ কথা পরে বিবৃত হইবে। 

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথমে সাংখ্যজ্ঞান এবং সেই জ্ঞান-পরিপাকে 

সুখ ছুঃখ সম্বন্ধে নির্বিকার হইবার উপদেশ-পুর্ব্বক নিষ্কামভাবে কর্মমার্গে 
সাধনার উল্লেখ কর! হইয়াছে । পরে তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে এই কর্দ 

মার্গে সাধনা বিবৃত হইয়াছে। 
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কম্মযোগ । 

স্বধর্ম্ণ যমারাধ্য ভক্তায। মুক্তি(মতা বুধাঃ । 

তং কৃষ্ণং পরমানন্দং তোষয়েৎ সর্ব কর্মভিঃ ॥ 

উপেয়! কর্্ননিষ্ঠান্র প্রধানেনোপনংহৃতা । 

উপেয়া ভ্তাননিষ্ঠাতু তদ্গুণত্বেন কীন্ডিতা ॥” 

অজ্ঞুন উবাচ। 

জ্যাধুনী চে কর্ম্নণন্তে মতা বুদ্ধি জর্নার্দন | 

তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োৌজয়মি কেশব ॥ ১ 

অর্জভ্বন-- 

কর্ম হ'তে বুদ্ধি শ্রেন্ট_যদি জনার্দন ! 

এই মত তব, তবে কেন হে কেশব ! 

নিযুক্ত করিছ মোরে কর্মে ভয়ঙ্কর ? ১ 

(১)কর্্ম হ'তে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ __শঙ্করাচার্ধয বলেন,__“প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি 

বিষয়ভূত যোগবুদ্ধি ওসাংখ্যবুদ্ধি_ এই হুইরধু বুদ্ধি তগবান নির্দেশ করিয়।- 

ছেন। সাংখ্যবুদ্ধির আশ্রয়ে কামন! ত্যাগ করিস! সন্ন্যাস কর্তব্য বলিয়াছেন 

এবং তাহাতেই শ্রেয়োলাভ হয়-_্দ্ছে স্থিতি হয়, ইহ! দেখাইয়া দিয়াছেন। 

অন্টদিকে অর্জুন কর্্মীধিকারী বলিয়া, কর্তব্য বোধে আসক্তি ত্যাগ করির! 
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ত্রাহাকে কর্ম করিবার উপদেশ দিয়াছেন,--অথচ বলেন নাই যে তাহাতে 
অর্জনের শ্রেয়োলাভ হইবে । এই জন্ত মোক্ষার্থী অর্জুনের বুদ্ধি সন্দেহযুক্ত 

হইয়াছে ।” 
পূর্বে অর্জুন বলিয়াছেন, 

শ্যচ্ছেয়ঃ হ্যানিশ্চিতং ব্রুহি তন্মে 
শিষ্যন্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ 1৮ (1৭) 

শ্রেয়ঃ যাহা, অঙ্জুন তাহারই জিজ্ঞান্থ। ভগবান্ শ্রেয়ঃ প্রাপ্তির সাক্ষাৎ 

সাধন সাঁংখাবুদ্ধি-নিষ্ঠা অর্জুনকে শ্রবণ করাইয়া, আবার বহু দৃষ্ট অনর্থে পুর্ণ 

শ্রেয়; প্রাপ্তির অনিশ্চিত সাধন কর্মার্গে নিযুক্ত হইতে বলিতেছেন। 
অর্জুন এভন্য অতি ব্যাকুল হইয়! এই প্রশ্ন করিতেছেন। 

কোন কোন ব্যখ্যাকার গীতাশান্ত্রের সন্বন্ধ নিরূপণ করিতে গিয় 

বলেন যে, গীতা মোক্ষশান্ত্। সকল আশ্রমীবই জন্ত ইহাতে মো 
উপদদিষ্ট হইয়াছে ইহাতে দেখান হইয়াছে যে, জ্ঞান ও কর্ম উভয়ই 

সামগ্রস্ত করিয়া সাধনা করা সকল সাধকেরই কর্তব্য । কেবল যাবজ্জীবন 

জ্ঞান সাধন! করিলেই মোক্ষ হয় না। গ্ুৃতরাং শ্রুতি ও স্ৃতি-বিহিত বর্ণ 

একেবারে কাহীকেও পরিত্যাগ করিতে নাই। অনেকযুক্তি ও তর্কের 

স্বারা আজীবন-সন্ন্যামী শঙ্করাচার্য্য সেই জ্ঞান ও কর্ম্ম-সমুচ্চয়-বাদ খণ্ডন 

করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । তিনি বলেন,_-ষে সংসারী, কেবল তাহার 

প্রথমে কৃচ্ছ-সাধ্য কর্্মযোৌগের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিতে হয়, সে একেবারে 

জ্বীন সাধন করিতে পারে না। কিন্তু যে উর্ধারেতা সন্ন্যাসী, তাহার 

কর্মমার্গে সাধনার প্রয়োজন নাই। কর্ন ছুইরূপ--শ্রোতকর্ণ্ম ও সবার 
কর্ম । ইহার মধ্যে কোনরূপ কর্মের সহিত জ্ঞানের সমুচ্চন্ হইতে পারে 

না। অর্থাৎ যে সাংখ্যজ্ঞানী, তাহাঁর পক্ষে ইহার মধ্যে কোনরূপ কর্ধ সাধনার 
প্রয়োজন নাই। জ্ঞানী--গৃহস্থই হউন বা! ঙ্ন্যাসীই হউন, তাহার গঙ্গে 

কোনরূপ কর্ম করিবার প্রয়োজন নাই।” শঙ্করাচারধ্য ক্রুতি সৃতি 
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বচন উদ্ধৃত করিয়া আপন মত সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তন্মধ্যে 

হই একটি নিম্নে উদ্ধত হইল-- 
“ন কর্মণা ন প্রজা ধনেন ত্যাগেনৈকে হমু "ত্বমানশুঃ1৮ 

( মহানারায়ণ উপঃ ১০।৫)। 

“পরমান্মনি যো রক্তো যে! রক্কোহপরমাশ্রনি | 

সর্বর্ষণাবিনির্্,ক্রঃ স ভৈক্ষ্যং ভোক্,মর্থতি 1” 
« কন্মণা বধ্যতে জন্র্বিগ্ঠয়া চ বিমুচাতে। 

হম্মাৎ কর্ম ন কুর্বস্তি যতয়ঃ পারদর্শিন; 0 -শুকান্ুশাসন | 

“তাজ ধরম্মমধন্মর্চ। উভে সত্যানূতে তাজ । 

্ ০ ০ ক 

প্রবলস্ত্য কতোবাহাঃ পরং বৈর'গামাশ্রিভ2 1 বুহম্পতিশ্ধর্মশান্ত্র। 

এতরন্থনারে শঙ্করাগার্ম্য এই শ্রোকের এইরূপ অর্থ করেন,--ণ্যদি কম 

অক্ষ, বুদ্ধ অ 1ৎ জ্ঞানই শ্রেও, ইহাই তোনার অতি প্রায়, তবে আমাকে 

ভ্রুণ হিংসা লক্ষণ কর্মে কর্ম কর এহ ঝলিগ কেন নিণুক্ত করিতেছ? 
কতাতে যেন জ্ঞান হইতে কন্মশ্রেষ্ঠ এইরূপ বোধ হইতেছে ।'” অজ্ঞুনের 

এ প্রশ্ন হইতেই বুঝা যায় যে, এ স্থলে জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় 

করা হয় নাই। সমুচ্চয় হইলে, একের অপেক্গা, অন্তের শ্রেষ্ঠত্ব 

টক্ত হইত না। কন্মমার্গ হইতে জ্ঞানমার্গ শ্রেষ্ঠ ইহাই অর্জুন 
বৃঝিয়াছিলেন। 

গার শঙ্বরাচার্যের এই মত সমর্থন করিয়াছেন। মধুন্দনও &এই 

কথা বলেন। তিনি বলেন-_-."সাধনারঃস্তর আছে। প্রথম নিষ্ষাম কর্- 

নিষ্টা--ফল চিত্তস্তদ্ধি) তাহার পর শমদমাদি সাধন পুর্র্বক সর্ববকর্ম-সন্ন্যাস, 
তাহার পর ভগবদ্ভক্তি নিষ্ঠা; তাহার পক্ঈ»তত্বজ্ঞান-নিষ্ঠা-_তাহার ফল 
জীবসুকি, পরমটবরাগ্য-প্রা্তি ও বিদেহ-মুক্তি। শ্রতিতে আছে, আত্ম- 
জান পরিণামে লাভ করিলেই মুক্তি হয়।-_ 



১৬৬ প্রীমদৃ-ভগবদগীতা।। 

“তমেব বিদিত্বাতিমৃ্যুমেতি 
নান্তঃ পদ্থ! বিদ্ভতেহয়নায় 1৮--(শ্বেতাশ্বতর ৩1৮ । ) 

কিন্ত আত্মজ্ঞান লাভের জন্ত প্রথমে কন্মাদি সাধনার প্রয়োজন। 

এই জন্য কর্মাধিকারীকে জ্ঞাননিষ্ঠার উপদেশ দেওয়া উচিত নহে 

এবং জ্ঞানাধিকারী হইবার পর কর্ম্মনিষ্ঠারও আর আবশ্তক নাই। সুতরাং 

একরূপ নিষ্ঠা অপেক্ষা অন্ত নিষ্ঠা ভাল বা অনায়াসসাধ্য, এরূপ কথা 

সঙ্গত হইতে পারে ন!' বিভিন্ন অধিকারীর পক্ষে বিভিন্ন ব্যবস্থা! :” 

রামান্ুজ বলেন,--“মুমুক্ষুগণের পরমপ্রাপ্য বেদাস্ত-প্রতিপা্দিত পরব্রঙ্ 

পুরুঘোত্বম । তাহাকে পাইবার উপায় জ্ঞান, উপাসনা ও ধ্যানাদি। ইহারা 

একান্ত ও অত্যন্ত ভক্তিযোগের অঙ্গী ভূত । আত্মাকে ( জীবাস্মা ) দর্শনের 

উপায়- আত্মার নিতাত্ব অসঙ্গত্ব জ্ঞানপূর্ববক কর্শ-নিষ্পান্ত জ্ঞানযোগ। 

বেদান্তে প্রজাপতির (ত্রঙ্গার ) :বাঁক্যে দহল্স বিদ্যাতে আত্মস্বরূপ উক্ত 

হইয়াছে । সে আত্মা প্রতাগাত্মা । শ্রুতিতে যে যে স্থলে আত্মতন্বের উপদেশ 

আছে,তাহ। প্রত্যগাত্মা সম্বন্ধেই খুঝিতে হইবে । তিনিই পরমাত্মস্বরূপে 

জেয় ও উপান্ত। সেই পরমাত্ম-জ্ঞান ও উপাসনা ফলে বিষ্ণুর পরম পদ 

লাভ হয় বলিয়া! তাহাই পরাবিগ্ভা। অতএব গীতায় এই তৃতীর অধ্যায় 

হইতে ষষ্ঠ অধ্যায় পর্য্যন্ত চারি অধ্যায়ে বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্তির জন্ত 

প্রতযগাত্মাকে দর্শনের আবশ্তক, তাহারই প্রধান উপায় সকল প্রপঞ্চিত 

হইয়াছে ।” 

 রামান্থুজ আরও বলেন, *জ্ঞাননিষ্ঠা লাভ করিতে হইলে, আত্মাব- 

লোকন বা আত্মপ্রত্যক্ষ করিতে হয়। আত্মসাক্ষাংকার হইলে, নিয়ত 

আত্মাতে অবস্থান করিতে হয় বা ব্রঙ্গে স্থিতি করিতে হয়। 

তাহার নিশ্পীদক মাত্র । এই গাঁননিষ্ঠা লাভ করিতে হইলে, সকল ইন্তরি 

এবং মনকে সমুদয় বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিতে হয়,--ইন্জিয় ব্যাপারের 

উপরতি আবশ্তক হয়। সুতরাং সে অবস্থায় সকাম হউক, নিষ্ষাম হট 
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কোন কাধ্যই থাকে না। আতএৰ পরাবিদ্যা বা আত্মজ্ঞান শ্রেষ্ঠ 

হইলে কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না। এই অভিগ্রায়ে অর্জুন জিজ্ঞাসা 
করিতেছেন যে, খন আত্মাবলোকন সর্কেন্দ্িয-বাপারোপরতি-নিশ্পাদয, 

যখন সকল কর্শ-নিবৃত্বিপৃর্দক আত্ম-জ্ঞাননিষ্ঠা লাভ হয়, তখন আমাকে 

সেই জ্ঞাননিষঠার় নিয়োজিত করাই তোমার কর্তব্। তবে কেন আমাকে 
সর্বেক্জিয়-বাপারশরূপ আত্মাবলোকন বিরোধী ঘোর কর্মে নিয়োজিত 

করিতেছ ?1” 

স্বামী বলেন,--“পুর্বে মোক্ষসাধন সাংখ্য বাদেহাত্ব-বিবেক বুদ্ধি উক্ত 

হইয়াছে, তৎপরে কর্ম্মযোগ-বুদ্ধি উক্ত হইয়াছে । তাহাদের মধ্যে কোন্ 

সাধন প্রধান, তাহা স্পষ্ট উক্তহয় নাই। পরে সমাধিতে অচলবুদ্ধিযুক্ত স্থিত- 

প্রচ্তের ্রাঙ্ধী স্থিতি হয়, এই বলিয়া দ্বিতীয় অধ্যায়ের উপসংহার করায় 

বৃদ্ধ ও কর্মের মধ্যে বুদ্ধির ,শেষ্টত্বই ভগবানের অভিপ্রেত। এই মনে 
করিয়াই অর্জুন এই প্রশ্ন করিয়াছেন ।” 

বলদেক বলেন,--“ভগবান্ অজ্ঞানকর্দমনিমগ্ন জগৎকে আত্মজ্ঞান ও 
উপামনার উপদেশ দ্বার সমুগ্ধার করিবার জন্য, তাহার অঙ্গভৃত জীবাত্ম- 
যাথার্থাবৃদ্ধির উপদেশ দিয়াছেন । এই তত্ব এই তৃতীয় হইতে চারি 
অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । অতএব কর্মবুদ্ধিনিষ্পাদ্য জীবাত্মবৃদ্ধিই শ্রেষ্ঠ । 
এই জন্ত অর্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, কর্ণ নিষ্কাম তইলেও তাহা দ্বারা 
সাধা জীবায্মবুদ্ধি সিঙ্গির জন্ত কেন ভগবান্ তাহাকে ঘোর কর্মে নিযুক্ত 
করিতেছেন। আত্মান্ুভবের হেতুভূত যে সাংখ্যবুদ্ধি, তাহা নিখিল ইন্জিয 

ব্যাপার হইতে বিরতি দ্বারা সাধ্য । তাহার জন্ত তাহার স্গর্তীয় শম 
দমাদির প্রয়োজন, তাহার বিজাতীয় সর্কেক্রিয়-ব্াাপার যে কর্ম, তাহ! 
সাধ্য বা সেই জানের উপায় হইতে পারেব!” 

এইবপে শঙ্রাচার্য্য প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণ এই শ্লোকে উক্ত “কর্ম 

অর্থে শ্রোত ও স্মার্ত সকল প্রকার কর্ণ বুবিয়াছেন। কর্ণ লৌকিক 



১৬৮ জ্ীমদূ-ভগবদগীতা | 

ও বৈদিক ভেদে দ্বিবিধ। আর বৈদিক কর্মম_-শ্রোত ও স্মার্ত কম্মভেদে 

দ্বিবিধ। বেদৌক্ত যজ্ঞা্দি, যাহা বেদের সংহিতায় 'ব্রাঙ্গণ” বিভাগে ও 

শ্রোতনুত্রে বিবৃত হইয়াছে, তাহা শ্রৌতকর্ম। আর বেদাজ যে গৃতহতর 

ও তদবলম্বনে মানব-ধর্ম-শান্ত্র প্রভৃতি যে স্থৃতি শান্তর সকল, তাহাতে 

বিহিত যে সমুদায় কর্ন, তাহ! 'ম্মার্ভ' কর্ম । শ্রোত কর্মের মধ্যে বর্ণ ও 

আশ্রম বিভাগ অনুদ।রে কর্ম বিভাগ নির্দিঃ নাই। ন্মার্ত কর্ম মধ্যেই 

মানুষের সাধারণ কর্তব্যকম্ম, বর্ণ ও আশ্রম বিভাগ অনুপারে বিশেষ কর্ণ 

বিগারিত হইয়াছে । ক্ষত্রিয় বর্ণের আচরণীয় যে যুদ্ধ, তাহা স্বতিতেই 

বিহিত । তাহা ম্মর্তকর্ম। ভগবান্ অজ্জুনকে ধর্মবুদ্ধ করিতে উপদেশ 

দিতেছেদ। ইহা ম্মান্তকন্ম, গৃহস্থাশ্রমস্থ ক্ষ্রিয়ের ধর্ম। 

ঞ্জুন এন্থলে “ঘোর কর্ম” বণিয়া এএ বুদ্ধ কর্ম্মই উল্লেখ করিয়াছেন, 

এবং সাধারণ ভবে কন্ম অর্থে এইরূপ কর্মমই বুঝিয়াছেন | 'এট বৃদ্ধ 

তাহার বর্ঠোচত ধর্ম, তাহার ক্ষত্রিএ-স্বভাবান্থ্যারা কম্ম বলিয়া তাহার 

স্বধশ্ন। তিাঁদ এস্কণে এ প্রশ্নের দ্বারা শোৌত ও স্বান্ত সকল প্রকার 

কর্মের কথা ইঞ্িও করেন নাই । তান কেবল নিগ্জের স্বধণ্য সন্ধে 

প্রশ্ন করিরছিলেন। আর তখন ছঃখ-শো ক-মোহযুক্ত অর্জন, সেই 

স্বধয় যে নিফ।মভাবে বুদ্ধিযেগণে আচরিত হইতে পারে, তাহাও বুঝেন 

নাই। সে কর্মকে সকাম কর্ম মনে করিতেছিগেন বোধ হয়। পুর্বে ৩১ 

হইতে ৩৭শ গ্লোকে ভগবান্ মজ্ভুনাকে এই যুদ্ধরূপ স্বধর্মন আচরণে লাৎ 

ও স্বর্গাদি ফল উল্লেখ করিয়া, অর্জুনকে যুগ্ধকর্ম্মে প্রবর্তিত করিতে 

ছিলেন। এজন্ অর্জুন এই স্বধন্ম যুদ্ধকে সকাম কর্মই বুঝিয়াছিলেন 

পরে যে কামন! আসক্তিও ফলাভিসন্ধি ত্যাগপুর্বক বুদ্ধিযোগে যুক্ত হই; 

কর্্মযোগ সাধনার উপদেশ “ঠঙাছে, যুদ্ধ যে তাহার অন্ততূত হই 

পারে, ইহা তখন অর্জুন বুঝেন নাই। 

অতএব এস্থলে তদন্রূপ অর্থ করিলেও বেশ সঙ্গত হয়3 ধু 
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দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৯শ শ্লোকে বল! হইয়াছে--“এষা তেহভিহিতা সাংখ্যে 

ুদ্ধি্োগে ত্বিমাং শৃণু।* সুতরাং বুদ্ধি অর্থে এই তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম 

শ্লোকে সাংখ্যবুদ্ধি ও যোগবুদ্ধি উভন্নই বুঝাইতেছে। গীতায় বুদ্ধিযোগ অর্থে 

কন্মযোগ ও সাংখ্য ব! জ্ঞানযোগ উভয়ই বুঝিতে হইবে । আর দ্বিতীয় 

অধ্যায়ের ৪৯শ শ্লোকে “দুরেণ হাবরং কন্ম বুদ্ধিযোগাদ্ ধনঞ্য়”” ইহ বল! 
হইয়াছে । সেস্থলে কর্ম সকামকি নিফাম, তাহ] কিছুই বলা হয় নাই 

সত্য, কিন্ত সে গ্থানে কন্ম অর্থে যে সকামকন্ম, তাহা! সকল ব্যাখ্যাকারই 

লিয়ােন, অজ্জুনও সেই স্থানে কর্মের অর্থ ঠিক বুঝিতে পারেন নাহ, 

অথং! এই কণ্ম সকাম কর্ম এবং সুদ্ধ ও এই সকাম কম্ম, এইরূপ বুঝিয়া- 

[ছ.ন॥ বোধ হয়। এই জন্য তিনি গ্িজ্ঞাসা করিণেন --“খি কম্ম অপেক্ষা 

জ্ঞান বান খাবুদি ও যোগ-বুদ্ধি উভয়ই শ্রেষ্ট, তবে 'কম্মেতে১ অধকার 

৬ব" এবথা বলা তুমি কেন আমাকে ঘোগ দদ্ধ কন্দে নিযুক্ত 

করিতেছে? এখনও এই যুদ্ধ কম্মে অচ্ছুনের বিরাগ দূর হয় নাই। তাই 

তিন এখনও যুদ্ধকে ঘোর কম্ম খালয়। |নদ্দিণ করিতেছেন এহ বুদ্ধের 
ফলে আত্মীয়দের হত্যা হইবে ও অজ্জুনকে তাহাতে ছুঃখ গাইতে হইবে, 
অজ্ছুনের এই ধারণ এখনও রহিয়াছিল। তাহার উপর দ্বিতীয় অধ্যাঞ্জের 

৩১শ হইতে ৩৭শ শ্লোকে যুদ্ধের পগ্ণামে অজ্ুনের লাভ হইবে, ভগবান্ 
এক্ধপ কথাও বলিয়াছেন। সুতরাং যুদ্ধ, সকাম কম্ম অথবা অশুভ কর্ধ 

বলিয়া অঙ্জুদ্র ধারণ! হইয়াছিল। প্রথমে নিষ্কাম (হইয়া_-সথ ছুঃখাল- 
ভুতির অতীত হুইয়!-_রাগবেষের অতীত হইয়।,-কাম ক্রোধ জয় ঝুরিয়া, 

শিশ্ণ জ্বানে অবস্থিত হইয়া! ষে কর্মযোগ সাধনা! করিতে হয়, বুদ্ধ কিরূপে 
তাহার অন্তর্গত হইতে পারে, তাহ! অঙ্জুন প্রথমে বুঝেন নাই। অতএব 

বুদ্ধিযোগে সাংখ্যজ্ঞান-নিষ্ঠা বা কশ্মাযোগ্নিষ্ঠা যাহাই অবলম্বিত হউক, 
তাহা “অবর” কর্ম হইতে শ্রেষ্ঠ, এবং যুদ্ধ যে অবর কর্ম ও বুদ্ধিযোগে 

ইহা আচরিত হুইতে পারে না, এইরূপ বুঝিয়াই অর্জুন তগবান্কে এই 
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প্রশ্ন করিলেন যে, যুদ্ধরূপ ঘোর কর্ণ যখন সাংখ্যবুদ্ধির বা কর্মমযোগ বৃদ্ধির 

অপেক্ষা নিকৃষ্ট, তখন কেন তুমি আমায় এ কর্ণে নিযুক্ত করিতেছ? 

অর্জুনের এই ভ্রম দূর করিবার জন্যই ভগবান্ তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে 
বিস্তারিতরূপে কর্মযোগ বুঝাইয়াছেন। শ্বধশ্ম সকাঁমভাবে ও নিষফাম- 
তাবে অনুষ্ঠিত হইতে পারে। সকামভাবে অনুষ্ঠিত হইলে তাহা 

হেয়--অবর কর্ম । কিন্তু নিফামভাবে আচরিত হইলে--ফেবল কর্তব্য 
বুদ্ধিতে-_বুদ্ধিযোগে আচরিত হইলে, তাহ! মোক্ষের সাধন কর্্মযোগের 

অন্তর্গত হয়। ভগবান্ এই তৃতীয় অধ্যায়ে দেখাইয়াছেন যে, কর্ম যোগে 
বুদ্ধিমুক্ত হইয়াও এ ঘোর যুদ্ধও করা যাইতে পারে । আর নিষ্ষাম ভাবে 
কর্তৃবাবোধে ম্বধর্ম্ম যুগ্ধ না করিলেও অর্জুন আত্মজ্ঞ/ন লাভের উপায়তৃভ 
কর্ম্মষোগ-বুদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন না। 

অতএব অর্জনের এই প্রশ্ন, উল্লিখিত.“দুরেণ হাবরং কর্ণ বুদ্ধি 

যোগাদ্ ধনগ্রয্”__এই শ্লোক হইতে বুঝিতে হইবে। সুতরাং এ স্থলে 
জ্ঞান ও কন্ম সমুচ্চয়বাদ বা পরম্পর ভেদবাদ এ সকল সম্বন্ধে কোন তর্কই 

উপস্থিত করিবার কোন প্রয়োজন নাই এবং কর্্মযোগ অপেক্ষা যে জ্ঞান- 

যোগ মোক্ষার্থীর পক্ষে বিহিত, এবং জ্ঞানযোগীর পক্ষে সর্বকম্মসন্ন্যাসই 

প্রশস্ত, এ সকল বিচার এস্থলে অবশ্ঠ অপ্রাসঙ্গিক বলিতে হয়। সমুচ্চয়বাদ 
ও অসমুচ্চয়বাদ সম্বন্ধে বিরোধ থাকিতে পারে। কিন্তু গীতায় পরে এই 
উভয় বাদের সামঞ্জন্ত হইয়াছে, এবং এক অর্থে সমুগ্চয়বাদই স্থাপিত 

হইরাছে। শ্রোত ও শ্মার্ত সকামকর্ম্দের সহিত জ্ঞানের সমুচ্চয় নাই 
সত্য, তাহা জ্ঞানের বিরোধী বটে। কিন্তু যাহ! নিফাম কর্ম, যাহা গীতোজ 
কর্মযোগ, সেই কর্্মযোগে অনুঠিত কর্ম-_ম্মার্ত কর্ম হউক, বা শ্রোত 

কর্ম হউক বা লৌকিক কর্ম ভু্টক অথবা! যে কোনরূপ লোক হিতার্থ কর্ণ 
হউক, তাহার সহিত জ্ঞানের বিরোধ নাই। তাহা জ্ঞানের পরিগক 
অবস্থায়ও আচরণীয়। ইহা! ছিতীয় অধ্যায়ের ব্যাখ্যা-শেষে বিবৃত হইয়াছে। 
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ভগবান্ বলিয়াছেন, 
"সাংখ্যযৌগে। পৃথগবালাঃ প্রবদস্তি ন পঙ্ডিতাঃ। 
একমপ্যাস্থিতঃ সমাক্ উভয়োবিন্দতে ফলম্ ॥ 
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্যোগৈরপি গম্যতে। 
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ ষঃ পশ্ততি স পশ্ঠতি ॥ ( গীভা, ৫18১৫ )। 

গীতায় অন্তত্র আছে,-- 

ধ্যানেনাত্মনি পশ্রাস্তি কেচিদ্দাত্বানমাত্ুনা! | 

অন্টে সাংখ্যেন ষোগেন কর্্দমযোগেন চাপরে ॥ ( গীতা, ১ ৩২৩)। 

অতএব সাংখ্য জ্ঞানযোগ ও নিষ্কাম কর্ম্দযোগ উডভয্নের ফলই এক। 
তবে কম্মযোগ সাধন ব্যতীত কর্ম-সন্ন্যাস বা সাংখ্যজ্ঞানে অবস্থান বিশেষ 

ক্ট কর। এজন্ত সাংখ্যজ্ঞানীর পক্ষেও কর্মযোগ অবশ্ত আচরণীয় 

( গীতা, ৫৬), ইহাই ভগধানের উপদেশ। এইরূপে গীতায় জ্ঞান ও 

কর্মের সমুচ্চয় হইয়াছে । “আত্মজ্ঞান” হইতে পরমাত্মক্জান লাত হয়, 

কর্মমযোগের খ্বার! সেই জ্ঞানে স্থিতি হয়। যিনি পরমাত্ম-জ্ঞানী সর্বভূতে 

আত্মদর্শন করেন, “বাসুদেব সমুদ্দায়” এই জ্ঞানে অবস্থিত হইয়াছেন, তিনি 

নিবৃক্তি-মার্গে নিফামভাবে লোকহিতার্থ কম্পন করেন, ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে 
ঈ্বরার্থ কর্ম করেন। অতএব গীতাগ় জ্ঞান ও কর্মের বিরোধ নাই, বা 
একটি উচ্চাধিকারীর জন্জ, ও অপরটি নিম্নাধিকারীর জন্ত,--এ কথ! নাই। 

অথচ সকল ব্যাখ্যাকারগণই কর্ম্দকে নিকৃষ্ট বলিয়৷ বুঝাইয়াছেন। 

শঙ্কর মতে-_জ্ঞান, রামানুজ মতে-_ধ্যান-লক্ষণ-ভক্তি এবং শাগ্ডিলাদির 

মতে-_পরাহুরক্তিরূপা ভক্তিই অজ্ঞান দুরপূর্ববক মোক্ষলাভের উপায় । শঙ্কর 
বলেন,__“নিক্ষিয় আত্মা বা ব্রঙ্গের জ্ঞান হইলে, সমুদয় কর্মে রই ক্ষয় হইয়া 

যায়, নৈষর্য সিদ্ধি হয়।' কিন্তু রামানূজ বলৈন,-_পকর্প করিয়াও নৈধর্া- 
সিদ্ধি হয়, জ্ঞানযোগের ফলগ্বরূপ ধ্যাননিষ্ঠ-পিদ্ধি হয় ।” শ্ীধরও বলেন,-_ 

“কর্াহুষ্ঠানে যদ্দি কর্তৃত্বাভিনিবেশ না থাকে, তবে নৈষ্থ্য-সিদ্ধি হয় বটে, 
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তবে যে আত্মাতে অবস্থান করে, সে সর্বকম্্ম সমর্পণ করিয়! সন্ন্যাসী হয়। 
বলদেব বলেন,--“সকল কর্ম ত্যাগ করিলে নৈষফণ্ম্য সিদ্ধি লাভ হয়|” 

এইবূপে প্রায় সকল ব্যাখ্যাকারগণই কর্মযোগ ও জানযোগ মধ্যে 

জ্ঞানযোগের প্রাধান্ত বুঝাইয়্াছেন। পরে গীতায় (৬৩ শ্লোকে ) ষে 

যোগারোহণ জন্য কম্মই কারণ, এবং যোগারঢ় হইলে “শম'ই কারণ উক্ত 

হইয়াছে । ইহা হইতেই বোধ হর ব্যাখ্যাকারগণ বণেন যে, কর্মযোগ-_ 

জ্ঞানযোগ সাধনার প্রথম সোপান হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞানযোগে আনন 

হইলে আর কর্মযোগের প্রগ্নোজন নাই। শঙ্কর আরও বলেন যে, 

জানের জন্য কখনই ক্মের প্রয়োজন নাই । কম্মযোগ কেবল চিন্ত- 

শুদ্ধির জগ্ত, জ্ঞানসাধনের জন্ত নহে । জ্ঞান নিত'সিদ্ধ। কিন্তু গীতায় 

কোথা ৪ এই মত প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বরং এই মত খণ্ডন করিয়া, 

সাধারণ ভাবে “কর্মন্ন্যানাৎ কম্মযোগো]ব।শরা.৬৮ (৫1২ )--এই তত্বই 

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । শীতাক্ম এ কথা পয়ে বুঝ। যাইবে । এবং 

উক্ত ৬৩ শ্রোকের অর্থও বে অন্তরূপ, তাহা পরে বিবৃত হইবে। 

অতএব এই শ্রোকে কর্ম অর্থে অবর কন্ম' (২৪৯), আর 

বুদ্ধি” অর্থে 'বুদ্ধি যোগ' (২৪৯) । এই ঝুদ্ধযোগ ছুই রূপ,_-সাংখ্যে 

বুদ্ধি ও যোগে বুদ্ধি (২৩৯) । এই বুদ্ধিযোগ্ই সুককৃ5 ও দুফুত; 

উভয়ই ত্যাগ করা যায়, এবং ইহ! দ্বারাই এই ম্ককৃত হুষ্কুত ত্যাগ 

পূর্র্বক কর্ম করিবার কৌশল লাভ হয় (২1৫০ )। অতএব এস্থলে বুদ্ধি 

অর্থে-_সাংখ্যবুদ্ধি ও নিষাম কর্মবুদ্ধি। এই কর্মমযোগ-বুদ্ধি দ্বারা আচরিত 

করাই উক্ত বুদ্ধিযোগ বিনা আচরিত কর্ম হইতে শ্রেঠ। এস্কলে এই 

ঘোর যুদ্ধকর্্ম যে বুদ্ধিযেগ যুক্ত হইয়৷ স্বধন্্ পালনার্থ আটরণীরন, তাহ! 
অঞ্জন এখনও বুঝিতে পারেনুগদাই । তিনি এই শ্বধর্ম যুদ্ধকে “জবর 
কম্ম মনে করিতেছিলেন। ইহাই সিদ্ধান্ত । 

কণ্ম--বুদ্ধিযোগ বিরহিত কর্ম । 



তৃতীয় অধ্যায়। ১৭৩ 

বুদ্ধি সাংখ্যবুদ্ধি ও যোগবুদ্ধি। সাংখ্যদর্শন অন্ুমারে সাত্বিক 

নির্ঘল বুদ্ধি। তাহা অধ্যবসায়াম্মিকা, তাহা! ধর্ম জ্ঞান পরশ্র্যয ও 
)বরাগ্যাত্মক ।-- 

“অধ্যবদায়ে বুদ্ধর্ধন্ম্ো জ্ঞানং বিরাগ পশ্বর্যাম্। 

সাত্বিকমেতদ্ত্রপং ... ১১১:০১5১॥% (কারিকা, ২৩)। 

অতএব এই অধ্যবসার়াত্মক সাত্বিক নিম্মল বুদ্ধি ধর্মরূপ ও জ্ঞানরূপ। 

*্রতিস্মৃত্াক্ত কর্মপ্রবৃত্তিই ধর্ম। ( চোদনা-লক্ষণোহর্থে ধর্মঃ-- 

তি পূর্ব্ব মীমাংসা, ১১ ) যাহা হইতে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স সিদ্ধি হয়, 

তাহা ধর্ম ( বৈশেষিক দর্শন,---১/২)। অতএব এই বুদ্ধিকে ধর্রূপ বলাতে, 

নির্মল সাত্বিক বুদ্ধির স্বরূপ যে এই নিফাম কন্ম প্রবৃত্তি, তাহা ও পরত 

নিবৃত্তি-মুূলক, ইহা বুঝা যায়। আর এই নির্মল বুদ্ধির রূপ যেজ্ঞান 
_তাহ! শুদ্ধ নিবৃত্তি মূলক । জ্ঞান হইতে বৈরাগ্য) ও ধর্ম হইতে এশ্বধ্য,_ 

ইহারাও এই সাত্বিক অধ্যবসায়যুক্ত বুদ্ধির র্ূপ। অতএৰ নির্মল সাত্বিক 
অধাবসায়াত্মক্ষ বুন্ধির ন্বরূপ যে জ্ঞান ও ধর্ম-_বা নিক্ধামভাবে নিবৃত্তি- 

মার্গে কর্ম, তাহার সমুচ্চয় আছে। ইহা সাংখ্যদর্শনেরও সিদ্ধান্ত । 

কর্ম্মে-_-এই যুদ্ধরূপ কর্ধে। 

ভয়ঙ্কর-_মূলে আছে ঘের । সর্বেন্দ্িয় ব্যাপাররূপ আত্মজ্ঞান- 

বিরোধী (রামান্ুজ, বলদেব), হিংসাত্মক (স্বামী ও শঙ্কর)। 
০ 

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহুয়পীব মে। 

তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োহহমাপ্,য়াম্ ॥২ 

করিতেছ মুগ্ধপ্রায় বিমিঅবচনে 

বুদ্ধি মম; কহু তবে নিশ্চয় করিয়া 

এক কথা- বাহে মম হবে শ্রেয়ো লাভ ॥ ২ 



১৭৪ শ্ীমদ-ভগবদৃগীতা | 

(২) বিমিশ্র বচনে- কখন বা কর্ম গ্রশংস। কখন বাজ্ঞান প্রশংসা 

এইরূপ সংশয়-জনক বাক্যে (স্বামী)। ক্ষত্রিয়ের ন্বধর্মম যুদ্ধ, ধন্মযুদ্ধ উপস্থিত 

হইলে তাহা কর্তব্য, অথচ কেবল জ্ঞান হইতেই মুক্তি হয়, এইকপ সন্দেহ 

জনক কথায়,শেক্কর)। বলদেব বলেন,-_-সাংখ্য বুদ্ধি ও যোগ বুদ্ধি সাধাসাধক 

রূপে অবিরোধী হইলেও তাহা এস্কলে বিমিশ্রিত হইয়াছে। মধুক্দন বজেন,_ 

জ্ঞান ও কর্ম যোগ উভন্বই একাধিকারীর কর্তব্য কি ভিন্নাধিকারীর কর্তব্য, 

এবং ভিন্নাধিকারীর কর্তব) হইলে, অজ্জুজন কিনের অধিকারী, তাহা বুঝিতে 

নী পারিয়াই তিনি সন্দেহ যুক্ত হইয়াছিলেন। রামান্থুজ বপেন,_-“আত্মাব 
লোকন সাধনভূত জ্ঞাননিষ্ঠ! সকল ইন্দ্রিঃ ও মনের শব্দাদি [বিষয় ব্যপার 

হইতে উপরতিদ্বারা নিপ্পাগ্ঘ। কর্ম এই বিষক্-ব্যাপার-সংশ্লিষ্ট । অতএব 

তাহা নিবৃত্তিমূলক জ্ঞাননিষ্ঠার অন্তরায়। তবে আমাকে কেন কর্ম 

করিতে বলিঙেছ ?” ? 

পূর্ব শ্লোক সম্বন্ধে যাহ! উক্ত হইয়াছে, তাহা! হইতে বলা যায় যে, এ 

স্থলে বিমিশ্র বচন অর্থে জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগের বা সাংখ্যবুংদ্ধ ও যোগ 

বুদ্ধির মিশ্রণ নহে। ইহার মধ্যে কোন্টি অর্জুনের শ্রেয়ঃ, সে সন্ধে 

তাহার জিজ্ঞাসাও হয় নাই । যুদ্ধরূপ অবর কর্্মকে হেয় বলিয়া আবার কেন 

তাহাই আমার কর্তব্য--এই উপদেশ দিতেছ? ইহাই এ প্রশ্নের 

আভগ্রায়। 

ভগবান্ দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্যবুদ্ধির কথা বপিয়াছেন, পরে নুখতোগ 

ও স্বর্গকামন! করিয়া। শ্বধর্্মাচরণের পরিবর্তে নিফামভাবে স্বধর্শানুষ্ঠান 

বিষয়ে যোগবুদ্ধির কথা বলিয়াছেন, ও শেষে সমাধিতে নিশ্চল বুদ্ধি 

কথ বলিয়াছেন। কর্ম্মযোগে অনাময়পদ লাভ হয় ভগবান বলিয়াছেন, 

আবার সাংখ্যবুদ্ধিতে স্থিত প্রক্জের্(” সমাধিতে অচল বুদ্ধির ফলেও ব্্থ- 

নির্বাণ লাভ হয় বলিয়াছেন । ইহাও অর্জ,নের মিকট ব্যামিত্র বচন। 

অর্জ,নের পক্ষে সাংখ্যবুদ্ধি কি যোগ বুদ্ধি অবলম্বনীয় অথবা বধর্ণ আচরণ 



ভূতীয় অধ্যায় । ১৭৫ 

জন্ত এই ঘোর যুদ্ধ কর্ম অবলম্বনীয়, ইহা অর্জুন বুঝিতে পারেন নাই । 
এইজন্য অঞ্জনের সংশয় উপস্থিত হইয়াছে । 

. করিতেছ মুগ্ধ ষেন - তোমার বাক্য বিস্পষ্ট হইলেও মন্দ বুদ্ধি 

আমার কাছে তাহা অস্প্ বোধ হইতেছে, যেন তুমি আমার মোহ 

উৎপার্দন কগ্ততেছ। অথচ তোমার তাহা অভিপ্রেত নহে (শঙ্কর )। 

শ্রেয় লাভ-_-সংসারে ছুই পথ আছে, “শ্রেয়ঃ, ও 'প্রেরঃ | প্রেরঃ-- 

 স্বখ, শ্রেরঃ--পরমার্থ। শ্রেয়োমার্গেই পরিণামে যুক্তি হয়। 
শ্রেয়: ও প্রেয়ঃ সম্বন্ধে কঠোপনিষদে যম ও নচিকেতার প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য । 

তাহাতে আছে,--- 

“অন্তচ্ছেয়োহন্তছুতৈ ব প্রেছস্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ। 
. তয়োঃ শ্রেয় আদদানন্ত সাধু ভবতি হীয়তেহ্থাদ্ য উ প্রেয়ে বৃণীতে ॥ 

 শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তো সম্পরীতা বিবিনক্তি ধীরঃ | 
শ্রেয়োহি ধারোহভিপ্রের়সো বুণীতে প্রেয়ে। মন্দো যোগক্ষেষাদ্ বুণীতে ॥ 

(কঠ উপঃ ২১-২) 

অতএব শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ পরস্পর ভিন্ন | যে শ্রেয়কে গ্রহণ করে, তাহার 

মঙ্গল হয়। জ্ঞানীই শ্রেয়কে গ্রহণ করে, আর অল্পবুদ্ধি লোক যোগক্ষেম 

অতিলাষে প্রের়কে গ্রহণ করে। যাহাতে ইহপরকালে স্ুুখলাঁভ হয়, 

তাহ! প্রেক়্ঃ। সুমুক্ষুর তাহা তাজ্য। প্ররেয়ঃ পথ--অবিদ্যার পথ, আর 

শ্রেয় পথ-_বিদ্যার পথ। 

অঞ্জুন পূর্বব হইতেই শাক ও মোহ্যুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি “তরে” 
পার্থ ছিলেন, অথচ শ্ররেয্ঃ কি তাহাও বুঝিতে পারিতেছিলেন না। 
বুধ যে শ্রেয়ঃ নহে, তখন তাহাই অর্জুনের ধারণ! হইয়াছিল। ভগবানের 

উ্ সাংখ্যজ্জান ও সমাধিতে অচল বুদ্ধিরস্িপদেশে অর্জুনের নিজের 
মতই যেন সমধিত হইতেছিল। নিফামভাবে শ্বধর্মমাচরণ যে শ্রেকঃ--এবং 

নে জন্ঠ যুদ্ধবপ ঘোর কর্ম যে তখন অর্জুনের শ্রেযঃ, ইহা! ভগবান্ 



১৭৬ প্রীমদ-ভগবদগীতা। 

বুঝাইলেও অর্জুন বুঝিতেছিলেন' না । অর্জুন শ্রেয়ঃ সম্বন্ধে সংশয়যুক 

হইয়৷ এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। 

গীতাঁর উপদেশ অর্জনের প্রতি উপলক্ষিত হইলেও, উহ! কর্তব্য-বিষয়ে 

ংশয়যুক্ত সকল লোকের পক্ষেই প্রযোজ্য । দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ করিয়া 

অর্জনের গ্ঠায় অধিকাংশ লোৌকেরই সংশয় নিবৃত্ত হয় না। অনেক 

ব্যাখ্যাকার£ গীতার মর্ম না বুঝিপনা জ্ঞানমার্গ ও কর্মমার্ সম্বন্ধে বিরুদ্ধ 

মত প্রচার করিয়াছেন, পূর্ব্বে তাহার উল্লেথ করা হইয়্াছে। অতঃপর 

ভগবান শ্রেয়ঃ কি-- তাহ! যেরূপ বুঝা ইয়াছেন, তাঁহ! বিশেষ করিয়! বুঝিতে 

হইবে। আপাততঃ অর্জুনের এই প্রশ্নের উত্তরে জ্ঞানযোগ ও কর্খযোগ 

উভপনই যে তুলারূপে নিঃশ্রেরদ সিদ্ধির উপায় এবং নিষ্কাম-ভাবে 

আচরিত স্বধর্ম যুদ্ধও যে এই কর্মযোগের অন্তর্গত, ইহাই ভগবান্ 

উপদেশ দিতেছেন। 

শ্ভগবানুবাচ। 

লোকেহন্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠ। পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ। 

জ্ভানযোৌগেন সাংখ্যানাং কণ্মযৌগেন যোগিনাম্ ॥৩ 

প্রীভগবান__ 
কহিয়াছি পূর্বেব আমি শুন পুণ্যবান্ 

আছে হেথা দুই নিষ্ঠা_সাংখ্যজ্ঞানীদের 

জ্ঞানযোগে, কর্ম্মযোগে আর যোগীদের ॥ ৩ 

(৩) নিষ্ঠা--স্থিতি, অর্পষ্ের তাৎপর্য) (শঙ্কর)। মোক্ষপরতা (্বামী)। 

সাধ্যসাধন-ভেদে নিষ্ঠা দুই প্রকার হইলেও উহ! একাত্মক ; এই জন্ত এফ 

বচনে ইহা মূলে ব্যবহৃত হইয়াছে (বলদেব)। 
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নিষ্ঠা ও যোগ-_প্রায় একই অর্থে গীতার ব্যবহৃত। নিষ্ঠা অর্থে 
স্থিতি, অনুষ্ঠেয়, তাৎপর্য (হন্গ)। যোগ অর্থে আত্মাতে ব৷ ঈশ্বরে যুক্ত- 
ডাব। বুদ্ধিকে স্থির, অবিচলিত ও আত্মাতে যুক্ত বা প্রতিঠিত করিয়া 
রাখাই নিষ্ঠা । আত্মাবলো কন-নিরত বুদ্ধিই আত্মনিষ্ঠ। তাহাই সাংখা 
ভানীদের জ্ঞানযোগ। আর ইন্দ্রিয় ও মনের সংযম পুর্ববক কর্তব্য 
কর্মে বুদ্ধিকে নিয়মিত করিয়া আত্মাতে স্থির ও অবিচপিত ভাবে 
রাখাই কর্মমনিষ্ঠা। তাহাই কর্ম্মযোগে যোগীদের নিষ্ঠা । মীতায় এ অধ্যায়ে 
কর্মুযোগনিষ্ঠ। বিশেষভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। 

দুই--বিষয় ব্যাকুল-বুদ্ধিযুক্ত মুগ্ধ লোকের কর্্ম.যোগে অধিকার 

আর মোহ-উত্তীর্ণ কামনাত্যাগী অব্যাকুল-বুদ্ধিযুক্ত লোকের জ্ঞানযোগে 

মধিকার। এই দুই অধিকার হইতে হই নিষ্ঠা ( রামান্ুজ )। এই অর্থ 
সঙ্গত নহে । বিষয় ব্যাকুল মুগ্ধ লোকের €কাঁন নিষ্ঠাই সম্ভব নছে। মোহ- 
উত্রীর্ণ কামনাত্যাগী অব্যাকুল-বুদ্ধিযুক্ত লোকের পক্ষেই এই ছুইরূপ 
নিষ্ঠার কোন এককপ নিষ্ঠা সম্ভব । এইরূপ বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি কোন এক 
নিষটায় স্থিত হইলে, উভয় নিষ্ঠার ফল প্রাপ্ত হন, ইহাই গীতাঁয় উক্ত 
হইয়াছে | 

পুর্বে __এই গীতার প্রথমে, অথবা স্থষ্টির পুর্বে (স্বামী, বলদেব 
9 মধুস্দন )। কিংবা! বেদে,_-“পুরা বেদাত্মনা ময় প্রোক্তা' | স্যতির 

আদিতে সকল প্রজা! স্থষ্টি করিয়া তাহাদের অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তির 
কারণ আমি সর্বজ্ঞ ঈশ্বর প্রবৃতিমার্গে ও নিবৃত্তিমার্গে এই হুইপ্প 

নিষ্ঠা বেদে প্রকাশ করিয়াছি (শঙ্কর )। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ১-৩ 

শ্লোক দ্রষ্টব্য । 

জ্ঞানযোগ ও কণ্মযোগ-_-ঘ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৯ ল্লোকের ব্যাথ্যা 
ষ্টব্য। আত্মবিষয়-বিবেকী সাংখ্যজানীদের, ব্রহ্ষচর্ধ্য হইতে সয্্যাসাশ্রমে 
পরমহংস, পরিব্রাজক প্রভৃতি হইয়া, জ্ঞানভূমিতে আরোহণ পূর্বক শুদ্ধাত্তঃ- 

১২ 
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করণ হইলে, জ্ঞানমার্গ অবলম্বনীয় হয়। এবং সেই জ্ঞানমার্গ লাভ জন্ট,_ 
তাহার উপযুক্ত হইবার জন্য --চিত্ত শুদ্ধি করিতে হয়, ও সেই জন্ত শ্রুতি 
স্বতি-নি্দিষ্ট নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম এবং লৌকিক কনম্ম নিফামভাবে 
সম্পাদন করিতে হয়। ইহাই কর্মযোগ, (শঙ্কর )। রামান্ুজ বলেন. 
মোক্ষাভিলাষীই জ্ঞানযোগের অধিকারী । ফলাভিসন্ধি ত্যাগ-পুর্বক পরন 
পুরুষের আরাধনা রূপ কর্্মনিষ্ঠায় মনের মলা দূর হয়, ইন্দ্রিয়ের ব্যাকুলত 
দুর হর ও জ্ঞাননিষ্ঠায় অধিকার হয় । শ্বকর্খ দ্বারা ভগবদর্চনার কথা পরে 
উক্ত হইয়াছে। অতএব 'এই কর্মনিষ্ঠা ব্যতীত আত্মনিষ্ঠা ছূঃসাধ্য। 

যাহ! হউক,আমরা ইতিপূর্বে দেখাইয়!ছি যে, গীতায় এই ছুই নিষ্ঠারই 
সমান প্রাধান্ত দেওয়া হইয়াছে । কেননা! উভঙ় নিষ্ঠার ফলেই আত্মজ্ঞান 
লাভ হয়, ইহা পরে উক্ত হইয়াছে । (১৩ অধ্যার ২৪ শ্লোক দরষ্টব্য)। 
সুতরাং কর্মমার্গ কেবল জ্ঞানমার্গের পূর্ব সোপান, এন্সপ বলা যায় না। 
জ্ঞানযোগ বাতীত কর্্মযোগে সিদ্ধি হয় না, ও ধর্শযোগ ব্যতীত জ্ঞান 

যোগে স্থিতি হয় না,-ইহাও বলা যায় না। যেমন স্বধন্্চরণ দ্বার 

, চিত্ত নিষ্মপ হইলে নৈষ্ন্ম্য-সিদ্ধি হয়, এবং তাহার পরিণামে ধ্যানযোগ 

আশ্রয় করিয়া ভগবদ্তক্তিলাভ পূর্বক পরমেশ্বর তত্ব-জ্ঞান হেতু মোক্ষ 

হয়,_-সেইপ্প ভগবান্কে আশ্রপ্গ করিয়া সর্বব অন্ুষ্ঠের কর্ম সদা আচরগ 
কগিয়াও ভগবং-প্রসাদে অবায় পদ লাভ রূপ মোক্ষ হইতে পারে। ইহ 

গীতায় পরে উক্ত হইয়াছে (১৮ অধ্যায়, ৪৭-৫৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য )। অতএব 
নিফাম কর্মাচরণ করিতে করিতে চিত্ত নির্মল হইলে, বুদ্ধি স্থির হয়। 

বুদ্ধি স্থির হইলে জ্ঞানযোগ সাধ্য হয়। আর জ্ঞান-ষোগে আত্মতত্- 

জ্ঞান এবং পুরুষ-গ্রক্ৃতি-বিবেক-জ্ঞান সিদ্ধ হইলে সেই সিদ্ধ অবস্থায় 
নিষ্ধাম কর্ণের প্রক্কৃত অধিকারী হওয়! যায়, লোক সংগ্রহার্থ বা 
ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম--ঈশ্বরে অর্পন বুদ্ধিকে উপযুক্তরূপে আহুষ্ঠান করা সব হঃ। 
খবিগণ, সিদ্ধগণ ও দ্বয়ং ভগবান এইরূপে জগতের হিতার্থ কর্ম করেন। 
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এইরূপে কর্ম্মযোগ দ্বারাও পরম শ্রেয়: লাভ হয়। একথা এস্থলে আর 

বিশদ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। 

আআতযেতোরোরােহরি 

ন কণ্মণামনারস্তানৈক্ষন্ম্যং পুরুষোহশ্নতে । 

ন চ সংন্যননাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪ 

কর্ম্ম মনুষ্ঠান স্থুধু করি পরিত্যাগ, 

না পারে পুরুষে কভু হতে কম্মহীন ; 

সুধু সন্গ্যাসেতে নাহি হয় সিদ্ধিলাত ॥ ৪ 

(৪) কর্ম অনুষ্ঠান পরিত্যাগ-_আরব্ধ শান্্ীয় কর্ণ পরিত্যাগ 

 ব্রামানুজ )। যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠানত্যাগ (শঙ্কর )। অর্জুন যুদ্ধের 

মনুঠান করিয়া! তাহা পরিত্যাগ করিতে চাহিতেছেন বলিয়৷ এইরূপ বল! 

হইয়াছে ( শঙ্কর )। 

এ শ্লোকে “কর্ণাম্ত আছে। অর্থাৎ সকল প্রকার কর্্ম। কর্মের 

আরম্ভ বা অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি পরিত্যাগের দ্বারা কখন কর্ম্ম ত্যাগ হয় না। 

কর্মের মূল কাম, বাসনা, সংস্কার । দুঃখ সণ বোধ হেতু ত্যাগ-গ্রহণাত্মক 

কর্শের ইচ্ছা হয় । ইচ্ছা হইতে সংকল্প হয়। সংকল্ দ্বারা কর্ম্দ প্রবৃত্তি 

চয়। তাহা দ্বারা কর্েন্র্রিয় চালিত হইয়। কর্ম্মারস্ত হয়। কর্পামূল__কাম 

ন্কর ইচ্ছা দ্বেষ প্রভৃতি ত্যাগ না হইলে, কেবল আরম্ত ত্যাগে প্রকৃত 

কর্ম ত্যাগ হয় না-নৈক্বন্ম্য সিদ্ধিও হয়না । সে মিথ্যাচারী, তাহার 

ননে বিষয় স্পৃহা থাকে-_রাগ থাকে । 

কন্মুহীন__( মূলে আছে “নৈষন্্য” ) নৈষ্যভাব বা কর্মশন্ততা, 

কিংবা জ্ানযোগে নিষ্ঠা বা নিঙ্রি্নভাবে আত্মন্থরূপে অবস্থান ( শঙ্কর )। 

সমস্ত ইন্জিয় ব্যাপার রূপ কর্মে বিরতি বা জাননিষ্ঠ বেলদেব, স্নামানুদ)। 
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নৈষ্বর্ম্য, অর্থাৎ নৈষ্বম্্য-লক্ষণ অবর্তীত্মজ্ঞান লক্ষণ সিদ্ধি। জ্ঞানাধিঙারীর 

জ্ঞানের দ্বারাই সিদ্ধি হয়, কেবল কর্মারস্ত ত্যাগে সিদ্ধি হয় না। (ইহু)। 

স্ধু সন্গ্যাসেতে--কর্তব্যকর্্ম সন্গ্যাসে বা কেবল কর্ণ পরিত্যাগ 

মাত্রে বা জ্ঞান লাভ হইবার পূর্বে কর্মতাগ কগিলে সিদ্ধি হয় না (শ্কর)। 

চিত্তগুন্ধি ব্যতীত জ্ঞান-শৃন্ সন্ধ্যাসে মোক্ষ হয় না। (স্বামী )। 

ব্াখ্যাকারগণের মতে এই শ্লোকের অভি প্রায় এই যে, কর্ম ও জ্ঞান 

পরম্পরে বিরোধী হইলেও, অর্থাৎ উভয়ের একত্র অনুষ্ঠান একই অধি- 

কারীর পক্ষে অসম্ভব হইলেও. ইহার একটিকে ত্যাগ করিয়া অন্ঠটির 

আশ্রয় গ্রহণ করিলে কোন ফল হয় না। অর্থাৎ কর্্দাচরণ কেবল চিত্ব' 

গুবির জন্ত ভ্ঞানমার্গে আরোহণ করিবার জন্ত হইলেও--গৌণ করে 

মোক্ষের কারণ হয়। এই জন্ত সাধনার প্রথমাবস্থায় কর্মমমার্গ ত্যাগ 

করিতে নাই। বাহ! হউক, গীতার পরে উক্ত হইয়াছে যে যোগ ব৷ কর্ণাযোগ 

ব্যতীত সন্ন্যাস লাভ হয় না । যোগিগণ আত্মশুদ্ধির জন্য আসক্্িশুন্ 

হইয়া যজ্ঞ দান তপ প্রন্ততি নিত্য কার্ষ্য কর্ম করেন। কর্মানুষ্ঠান দ্বারাই 

যে পরিণামে নৈষ্র্মাসিদ্ধি হয়-_কন্মানুষ্ঠান করিয়া ক্রমে অসভ-বুদধি 

জিতাত্মা ও স্পৃহাহীন হইলে তবে বর্মসন্নযাস অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম-ফল-নন্্যাদ 

দ্বারা নৈষর্দ্যসিদধি হয়্_ তাহা গীতায় পরে (১৮1৪৭-৪৯ ক্লোকে ) উক্ত 

হইয়াছে। কিন্তু কম্মষোগে সিদ্ধি লাভ করিয়! পরিণামে জ্ঞান-নিষ্ঠায 

আরোহণ করিতে পারিলে, কর্মযোগের আর প্রয়োজন হয় না,_-এ কথাও 

সর্বথা সত্য নছে। চিত্তগুদ্ধি ব্যতীত জ্ঞানমার্গে আরোহণ করা! যার 

না। কর্ধনিষ্ঠাই এই চিত্তশুদ্ধির একছ্রান্্ কারণ, এই কর্ম হইতেই 

পরিণামে জ্ঞানলাত হয় বটে,__কিন্ধ জ্ঞাননিষ্ঠা লাভ হইলে তাহার পরে 

কেবল কর্ণ-ন্ন্যাস দ্বার! সিদ্ধি হয় না। কেননা যোগস্থ হইয়া কর্ণ না 

করিলে. আবার চিত্ত-বিক্ষেপ উপস্থিত হইয়া! সপ্যাস হইতে গ্চ্যুতি হটে 

পারে। বাহাদের এ প্রচাতিরও সম্ভব নাই, তীহারা সাধনার গর 
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কর্মযোগ অবলম্বন না করিলেও, সিদ্ধ হইয়া, তাহারা কর্ম করেন, হাহ! 
পূর্বে উক্ত হইয়াছে। এ উভয় নিষ্ঠার মধ্যে একটি ত্যাগ করিলে আর 

একটিতে মোক্ষ হয় না। সে যাহা হউক, এ সম্বন্ধে শঙ্করাচাধ্য ও রামানুজ 

যাহ! বলিয়াছেন, তাহ! নিয়ে উদ্ধত হইল।-_ 
শঙ্কর এই শ্লোক সম্বন্ধে বলিয়/ছেন,__“অর্জুন যুদ্ধ করিব না 

বলিয়াছিলেন বলিয়া, ভগবান এই উপদেশ দিতেছেন। অথবা জ্লান ও 

কন্দু পরস্পর বিরোধী,--এককালে এক পুরুষের দ্বারা উভয়ই আচরণীয় 

নহে; অতএব জ্ঞান ও কর্ম পরম্পর অপেক্ষা না করিয়া মোক্ষের কারণ 

হইতে পারে,--এই প্রকার সম্ভাবনা নিবারণ জন্য ভগবান্ বলিয়াছেন যে, 

কর্মনিষ্ঠা জ্ঞান প্রভৃতির হেতু বলিয়া, পরতন্ত্র-ভাবে তাহা মোক্ষের কারণ 

হয়। কিগ্ত জ্ঞাননিষ্ঠা কর্মমনিষ্৷ হইতে উদ্দিত হুহয়া, স্বতন্ত্র ভাবে মোক্ষের 

কারণ হয়। কর্ম এন্থলে যক্ঞাদি কর্্ম। ইহ! চিত্তশুদ্ধিকর, অর্থাৎ ছরদৃ&- 

নাশকারী বলিয়া, তাহার ফলে জ্ঞাননিষ্ঠার উদয় হয়। এইরূপে জ্ঞাননিষ্ঠা 
ও কখনিষ্টা-পরম্পর সন্বন্ধযুক্ত। এই জন্ত জ্ঞানপ্রাপ্তির অন্থুকৃল কর্মানু- 

টান না করিলে, নৈক্বন্ম্যসিদ্ধি হয় না। আর কেবল কর্মের অনুষ্ঠানেও 
নৈষ্বশ্থ্যসিদ্ধি হয় না। নৈথ্বন্থ্য অর্থে জ্ঞানষোগ। জ্ঞানযোগের প্রতি 

কম্মারস্তই হেতু ।” 
শঙ্কর আরও বলেন,__“্বজ্ঞাদি বিহিত ক্রিয়া এই জন্মে বা পূর্বব পূর্ব 

জন্মে অনুষ্ঠিত হইয়া ছুরদৃষ্ট ক্ষয় দ্বারা চিত্তসুদ্ধির কারণ হয় এবং চিত্ব- 
শুদ্ধির দ্বাণ] জ্ঞাননিষ্ঠা প্রাপ্তির কারণ হয়| স্বতিতে আছে,_ 

জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপন্ত কর্ণঃ | 

যথা দরশতলপ্রখ্যে পশ্বত্যায্মানমাত্মনি ॥” 

অতএব নৈষ্বন্ম্য-সিদ্ধি কেবল কর্মানুষ্ঠান দ্বারাই লব্ধ হয়। কর্শের 
অনারস্ডে নৈফশ্ম্য-সিদ্ধি হইতে পারে না। কর্মযোগই জ্ঞানযোগ-লাভের 

উপায়। এমন্ত ক্রতিতে আছে,--“তয়েতং বেদানবচনেন ব্রাঙ্গণা 



১৮২ প্রীমদ-ভগবদগীতা । 

*বিবিদিষস্তি ষজ্জেন দানেন তপসাইনাশকেন (বৃহদারণ্যক, 8181২২)। 

ইহা হইতে বুঝা! যায় যে, কর্মযোগই জ্ঞানযোগের উপায় । 
গীতায় এই জন্য উক্ত হইয়াছে ।-- ৃ 

“যোগিনঃ কর্ম কুর্বস্তি সঙ্গং তাক্তণত্বুশুদ্ধয়ে।” (৫1১১) 

্যজ্ঞো দ্ানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্।৮ (১৮৩) 

রামান্ুজ বলেন, “মুমুক্ষুর পক্ষে সহসা! জ্ঞানযোগ ছু্ষর | সর্কোন্ছিয়- 

ব্যাপারাথা কর্মের উপরতি পূর্বক যে জ্ঞাননিষ্ঠা, তাহা আরব্ধ শাস্ত্রীয় 

কন্মত্যাথ করিলে সম্ভব হয় না। বিশেষতঃ নিফামভাবে পরমপুরষের 

আরাধনা'বিষয়ক কর্মের ফলে অনার্দিকাল-প্রবন্তিত ও সঞ্চিত পাঁপরাশি 

নষ্ট না হইলে, আত্মনিষ্ঠা দুঃসম্পাগ্ হয়।” 

নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্য কর্মাকৃৎ। 
কাধ্যতে হাবশঃ কর্ম সর্ববঃ প্রকৃতিজৈগুণৈঃ ॥ ৫ 

নাহি হেন কেহ, যেই কন্মন নাহি করি 

রহে ক্ষণেকের তরে ; করে কন সব 

প্রকৃতি-জনিত গুণে অবশ হইয়! ॥ ৫ 

(৫) নাহি কেহ-_-ক্ষণেকের তরে- পুরুষ অকর্তা ( গীতা, ১৩ 

৩১)। পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়! প্রক্ৃতিজ গুণ ভোগ করে (১৩২১) 

এবং প্রক্কতিজ অহঙ্কার বশে আপনাকে কর্তা মনেকরে (৩২৭)। 

এই জন্য অকর্তী পুরুষে প্ররুতি-কুত কর্মের অধ্যাস হয়। প্রকৃতি পরি 

ণামী, নিরত পরিবর্তনশীল, 'নিয়ত ক্রিয়ানীল। এজন্ত উক্ত অধ্যাম 

হেতু পুরুষ আপনাকে সর্বদা কর্কারী কর্তা মনে না করিয়া থাকিতে 

পারে না। এ তত্ব পরে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিবৃত হুইয়াছে। 
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প্রকৃতি-জনিত গুণে প্রকৃতি হইতে জাত সত্ব, রজঃ ও 

তমোগুণের দ্বারা মুগ্ধ হইয়া ( শঙ্কর )। অথব! প্ররূতিজ বা নিজ ন্বভাবা- 

নুরূপ রাগ দ্বেষাদি গুণে বশীভূত হইয়া (স্বামী) । প্রাক্তন কর্ানুগুণানুসারে 

প্রবৃদ্ধ গুণবশে (রামান্থজ )। এই অধ্যায়ের শেষে এই কথা বুঝান 

আছে। (পরে ১৩২১ শ্লোক ও ১৪।৫-১৮ শ্লোক) ও তাহার ব্যাথা দ্রষ্টব্য) 

কি কারণে জ্ঞানলাভের পুর্বেবে কর্ম-সন্যাসের দ্বারা সিদ্ধি হয় না, 

অর্থাৎ আত্মনিশ্চয় হইলেও আত্মাতে অবস্থিতি করিবার পূর্বে প্রকৃতির 

অধীন মানব প্রঞ্তিজ গুণের দ্বারা বিচলিত হয় বলিয়া তাহাতে সিদ্ধি হয় 

না_ইহাই এ শ্লোকে দেখান হইয়াছে (শঙ্কর, মধু )। 

স্বামী বলেন,--জ্ঞানী বা অজ্ঞানী, কেহই কর্ম না করিয়া থাকিতে পারে 

না। কেননা সকলেই নিজ নিজ স্বভাববশে পরিচালিত হইয়া কর্ম করে। 

ই জন্য একেবারে কর্ম্ৃত্যগ সম্ভব নহে, কেবল কর্মে আসক্তি ত্যাগই 
সম্ভব । এই অর্থই অধিক সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। 

বলদেব-বলেন,__অবিশ্ুদ্ধচিত্ত লোঁকে বৈদিক কর্ম্ম লন্ন্যাস করিলে ও 

কি কারণে লৌকিক কর্মে রত হয়, তাহা এখানে দেখান হইয়াছে। 
হনুমান বলেন,__-যোগানুষ্ঠান পূর্বক সব্বশ্ুদ্ধি-নিত আত্মবিজ্ঞান 

হইতেই সিদ্ধি হয়, পূর্ব শ্লোকে ইহার ইঙ্গিত করা হুইয়াছে। কেবল 
কশ্ধানুষ্ঠান তাগ করিলে বা কর্মসন্ন্যাস করিতে গেলে, কেন সিদ্ধি হয় 

না, তাহাই এ শ্লোকে বুঝান হইয়াছে । 

প্রন্কতিজ রজোগুণ চঞ্চল, তাহাই সকলকে কর্মে প্রবন্তিত কুরে। 
কিরূপে ইহা কর্মে প্রবন্তিত করে, তাহ! দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে ব্যাথ্যায় 

বিবৃত হইয়াছে । মানুষের সত্বণ যতই প্রবল হউক, রজঃ ও তমোগুণ 
একেবারে নষ্ট হয় না। তাহার! অভিভূত থাকে মাত্ত। অবসর পাইলেই 
তাহারা ক্রিয়াশীল হয়, তখন রজোগুণ কর্মে প্রবর্তিত করে। প্রক্কৃতিকে 

সম্পূর্ণ বণীভৃত করিতে না৷ পারিলে, গুণাতীত ন৷ হইলে, আর প্ররুতিকে 
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নিয়মিত করা যায় না। তাহার পূর্বে জ্ঞানযোগ বা কর্মযোগ 

কিছুতেই সিদ্ধি হয়না। শঙ্কর বলেন যে, এই কথা “অজ্ঞ” বাক্তি 

সম্বন্ধে প্রযোজ্য, জ্ঞানীর সম্বন্ধে নহে । কিন্তু জ্ঞানী হইলেই ব্রিগুণাতীত 

হওয়! যায় না । জ্ঞান সাত্বিক বুদ্ধির রূপমাত্র, তাহা বলিয়াছি। অতএব 

একথা জ্ঞানীর সম্বন্ধেও প্রযোজ্য । 

চণ্ডীতে আছে-_ 

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা। 

বলাদাক্কষ্য মোহায় মহামায়া! প্রচ্ছতি ॥' 

অতএব জ্ঞানযোগে সাধনা আরম্ভ করিবার পুর্ববেও_যত দিন 

প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া না যায়, প্রকৃতিতে আত্মাধ্যাস যত 

দিন দূর না হয়, তত দিন সর্ব কর্মমসন্ন্যাস চেষ্টা বৃথা । 

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনস! স্মরন্। 

ইন্ড্রিয়ার্ধান্ বিধুঢ়াত্ব। মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥.৬ 
৮৯৩১৬০৩০১ 

কর্ম্েক্দ্রিয়গণে যেই সংযত করিয়া, 

ইন্জ্িয-বিষয় সব ভাবে মনে মনে, 

মুঢ়মতি-__মিথ্যাচারী কহে হেন জনে ॥ ৬ 

(৬) কর্দেন্দ্িয়গণে__সংবত করিয়া--অনাস্তর্ঞ ব্যক্তির বিহিত 

কর্ম আরম্ভ না করিলে কি ফল হয়, তাহ! এ স্থলে উক্ত হইয়াছে (শঙ্কর)। 

ব'ক্ পাণি পাদ পায়ু ও উপস্থ ইহার! কর্মেন্রির। এই সকল কর্দেন্রিঃ 

মনের দ্বার গ্রবস্তিত । মন বুদ্ধি ছারা চালিত। ইহ! সাধারণ নিষম। 

ক্রিয়া-শক্তি অস্তঃকরণে নিহ্তি। প্রবল বাসনা-বশে যখন এই শর্ত 

কার্য্যোগুখী হয়, তখন বুদ্ধিতে ইচ্ছ! সংকল্লাদিরূপে তাহার বিকাশ হয়, বং 
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তাহ! দ্বারা মনে কর্মপ্রবৃত্তি হয়। এই কর্ম্ম-শক্তি তখন কার্্যোনুখ 

হইয়। কর্ম্ননাড়ী দ্বার। বাহু কর্মেন্ররিয়ে পরিচালিত হয়। তখন করেনি 

কর্মে প্রবর্তিত হয়। কিন্ত দি মনে এই শক্তি ক্রিয়ামীল হইলেও, মন 

তাছাকে উর্ধআ্োতঃ বৃত্তি দ্বারা সংঘত করে, তাহাকে আর কর্ননাড়ী দ্বারা 

কর্েন্দ্িয়ে পরিচালিত হইতে ন! দেয়, অথব৷ পরিচালিত হইলেও নিরোধ- 

শক্তির সাহাষো তাহাকে সংবত করে, তবে কর্শেন্দ্রির়গণ সংযত হয়,__-আর 

কর্মাকরে না। কিন্তু উক্ত অস্তঃকরণে সেই কর্ম্ম-শক্তির ক্কত্তি অনুভূত 

হয়। জ্ঞানেক্রিয় বার! যে বিষয় গ্রহণ হুইয়!ছে, তাহা! রাগন্বেষ দ্বারা হেয় 

কি উপাদেয় স্থির করিয়া, তাহা ত্যাগ বা গ্রহণের ইচ্ছ! বা কামন! মনে 

অনুভূত হ্য়। ৰ 

ভাবে মনে মনে--ফাহারা বিমূঢ়াত্মা যাহাদের রাগদ্ধেষ-দুযিত-চিত্ত, 

তাহারা ওৎস্থক্যবশতঃ কর্শেজিয়-নিগ্রুহ করিলেও, অর্থাৎ বহিরিক্দরিয় 

বারা কর্ম ন। করিলেও মনে মনে অন্ুরাগ-বিরাগ-বশে শব্বাদি ইন্দিয়- 

বিষয় স্মরণ-করে ( মধু )। নিষ্কাম কণ্ম দ্বারা চিত্তপুদ্ধির পুর্বে কর্মত্যাগ 

করিয়া! মনে মনে ঈশ্বর ধ্যান করিতে গেলেও তাহার পরিবর্তে বিষয় চিন্তা 

মনে উদত হয় ( বলদেব )। পাপধ্বংসের পূর্বষ_মনোগয় হইবার পূর্বে 

_ আত্মজ্ঞানে প্রবৃত্ত হইলেই বিষয়-প্রবণতা-বশতঃ মন আত্ম! হইতে বিমুখ 

হইয়া বিষয় চিন্তা করে (রামানুজ ), ভগবদৃখ্যান-চ্ছলে ইন্ত্রিয়ের বিষয় 

্মপণ করে (স্বামী )। অনাত্মুক্ত ব্যক্তির বিছিত কর্ম ত্যাগ করা ভাল 

নহে, ইহাই এস্থলে বল! হইতেছে (শঙ্কর )। গীতার ২৫৯ প্লোঁক উষ্টব্য। 

এই প্লোকের অর্থ এই বে, যাহারা কেবল বাহ্ ইন্ড্রিরদের প্রত্যাহার 

করিয়। বিষয় গ্রহণ কর! ত্যাগ করে--অথচ মনকে সংযত না করিতে 

পারায় মনে মনে বিষয় চিন্তা করে, তাহাদের ধ্যানযোগ জ্ঞানযোগ বা 

ক এসক্্যাসযোগ কিছুই হয় না। কর্্মযোগাহ্ষ্ঠানের অভ্যাস দ্বারাই 

নোপ্রথ হয়। আর তগবৎপরারণ হইয়া বিনি 'বুক্ত” ব্যক্তি হন_ ঈশবযার্থ 



১৮৬ শ্রীমদ্-ভগবদগীতা! | 

কর্মে নিরত হন, তিনিই মনকে জয় করিয়া কর্মযোগ জ্ঞানযোগ প্রভৃতির 

অধিকারী হন। 

মিথ্যাচারী-_নিজ সংকল্পের অন্তথা আচরণকারী (রামানুজ )। 

পাপাচারী (শঙ্কর ), বা কপটাচারী (স্বামী) | ইন্দ্রিয় সংযম ক্রিয়া বৃথা 

হওয়ায় সে দান্তিক হয়। ( বলদেব )। 

যস্তিক্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতৈহর্জুন | 

কর্মেক্্িক়ৈই কন্মযোগমলক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭ 
৩০৫ 

কিন্তু চিত্তবলে করি ইন্দ্রিয় সংযত 

আসক্তি ত্যজিয়। যেই, কন্মেন্দ্িয় দ্বারা 

হয় কর্ম্দ.যোগে রত--শ্রেন্ঠ €সেই জন ॥ ৭ 

(৭) চিত্তবলে--( মুলে আছে মনসা )। মনের দ্বারা (শঙ্কর)। 

বিবেক যুক্ত হইয়! (মধু )। 

ইন্স্রিয়___জ্ঞানেন্দ্রিয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এই পাঁচটি 

জ্ঞানেন্ত্রিয় । কিংবা ইন্দ্রিয় অর্থে কর্শেন্ত্রিয় ও জ্ঞানেন্ত্িয় উভয়ই হইতে 

পারে। 

সংযত-__ঈশ্বরপরায়ণ করিয়া (স্বামী )। বিষয়াসক্কি-নিবৃত্ত করিয় 

(মধু)। আত্মাবলোকন প্রবৃত্তির দ্বারা নিয়মিত করিয়! (রামানুজ)। 

আসক্তি তাজিয়া-_-অনাসক্ত ইয়া, অসঙ্গ-পূর্বক (রামানুজ ) 

ফলাভিলাষ তাগ ক'রয়। (স্বামী )। 

কর্মেক্ষ্িয়--বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ 'এই পাঁচটি কর্শোর্তরি়। 

শ্রেষ্ঠ-+উক্ত মিথ্যাচারীও ইতরলোক অপেক্ষা শ্রেঠ ( শঙ্কর, মধু)। 

তাহার জ্ঞান সম্ভাবনা! বলিয়া পূর্বোক্ত মিথ্যাচারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (বলদেব)। 
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চিতশুদ্ধির দ্বার! জ্ঞানলাভ হয় বলিয়া শ্রেষ্ঠ (স্বামী)। বরামানুজ ভিন্ন অর্থ 
করেন। তিনি বলেন,__তাহাদের প্রমাদের সম্ভতীবন! না থাকায় তাহারা 
জ্রাননিষ্ঠাবান্ পুরুষ অপেক্ষা ও শ্রেষ্ঠ হয়। 

নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়োহ্কর্মীণঃ | 
শরীরঘাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদ কর্ণ ॥ ৮ 

কা বির 

করিও নিয়ত কর্ম ; কর্ম ত্যাগ হতে, 

কম্ম হয় শ্রেয়তর | কর্ম ত্যাগ করি, 
নির্ববাহ জীবন-যাত্রা হবে না তোমার ॥ ৮ 

(৮) করিও নিয়ক্ত কর্মমন-_নিতা কর্ম করিও অর্থাৎ শ্রুতি স্বতি- 

'বহিত নিত্য কর্ম করিও স্বামী, মধু, শঙ্কর)। চিত্তশুদ্ধি জন্য নিষ্চাম ভাবে 
সববিহিত আবশ্তক কণ্্ করিও বেলদেব)। শ্ীয় স্বীয় বর্ণ ৪ আশ্রম বিঠিত 
কঙ্দ করিও। 

রামান্জ ভিন্ন অর্থ করেন। তিনি বলেন,__তুমি প্রকৃতির সহিত সংস্থষ্ট 
থাকায় নিত্যকাল ব্যাপিয়া, অনাদি বাঁসনার দ্বারা চালিত হইয়া, যে বর্ম 
করিবে, তাহাই তোমার সর্বাপেক্ষা স্বকর হইবে । এইট শ্লোকের শেষ 
ঘত্রের সহিত মিলাইয়! দেখিলে, এই অর্থও একরূপ সঙ্গত হয়। কারণ মূল 
প্লোকে নিয়তং_-তৎপরস্থিত “কুক” এই ক্রিয়ার বিশেষণ বো হয়। 
'নিয়ত এর সহিত “কর্ম অন্বয় করিলে, তাহা কিছু দুরান্বয় হইয়া পড়ে। 
কিস্ক এন্লে সর্বদা কর্ম কর এ অর্থ অপেক্ষা, নিয়ত অর্থাৎ আশ্রমাদি- 
বিহিত কর্ম কর, এই অর্থই অধ্ধকতর সঙ্গত। 

কম্মত্যাগ হ'তে কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ-_চতুর্থ প্লোকোক্ত কর্মের অনারভ্ 
অপেক্ষা কম শ্রেষ্ঠ (শঙ্কর, বলদেব)। সর্ব কর্ম ত্যাগ অপেক্ষা কর্শ কর! 



১৮৮ শ্রীমদ-তগবদগীতা। 

ভাল (শ্বামী)। রামানু্ বলেন, _ভ্তাননিষ্ঠা সপেক্ষাও কর্ম-নিষ্ঠ। শ্রেষঠ। 

কেননা পূর্বে অভ্যাস না হওয়ায় জ্ঞান-নিষ্ঠায় স্বাভাবিক কর্ম প্রবৃত্তিকে 

সহজে নিবৃত্ত করা যায় না। আরও কর্্মযোগে আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি 

করিলে, আত্মার অকর্তৃত্ব অনুমিত হয়। এই কুম্ত আত্মজ্ঞানও কর্ণ 

যোগের অন্তর্গত, এবং সেই হেতু কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ । জ্ঞাননিষায 

অধিকারীরও কম্মষোগ আচরণীয় । কেন না, জ্ঞাননিষ্ঠেরও কর্মত্যাগ 

করিলে শরীর রক্ষা! হয় না। এই যুক্তি রামানুজের । তিনি আরও 

বলেন যে, যে পধ্যন্ত শরীর ধারণ করিতে হয়, ও সাধনার সমাপ্তি না হর, 

সে পধ্যন্ত স্তায়াঞ্জিত ধনের দ্বারা মহাযজ্ঞ ও নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ণ 

অবশ্ঠ সম্পন্ন করিয়া, যক্তাবশিষ্ট আহারের দ্বারা শরীর ধারণ করিবে। 

কেন না আহার শুদ্ধ হইলে সব্বশুদ্ধি হয়। সব্বস্ুদ্ধিতে স্মৃতি স্থির হয়। 

এই জগ্ প্রকতিসংস্য্ কর্মযোগই স্থুকর। 

জীবন-যাত্রা--শরীর-স্থিতি শৈঙ্কর)। শরীর-রক্ষার জন্য জ্ঞান 

মার্মীবলত্বীকেও ভিক্ষান্রমণাদি ক্রিয়া করিতে হয়। ক্ষত্রিয়ের ত ক 

ব্যতীত জীবন ধারণের অন্ত উপায় নাই ( বলদেব )। ক্ষত্রিয়োচিত কর্ণ 

ব্যতীত অর্জুনের শরীরযাত্র! উপযুক্ত রূপে নির্ববাহ হুইবে না (মধুহদন)। 

দেহাদি চেষ্টা দ্বার! শরীর-রক্ষ। হয়, নতুবা মৃত্যু হয় (গিরি)। 

রি জকাজিতজতকতওি 

যক্ঞার্থাৎ কর্মণোহন্াত্র লোকোহয়ং কন্মবন্ধনঃ। 

তদর্থং কন্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯ 

জ্ঞ হেতু কর্ম্ম বিনা হয় অন্য কর্ম 

এই লোকে, হে কৌন্তেয়, বন্ধন-কারণ ; 

যজ্ঞ তরে কন কর আসক্তি ত্যজিয়! ॥ ৯ 



তৃতীয় অধ্যায় । ১৮৯ 

(৯) যজজহেতু-ণযজ্ঞো! বৈ বিষুঃ'-_এই শ্রুতি অবলম্বন করিয়া 

শঙ্কর, স্বামী, মধুনুদন, গিরি, বলদেব ইহারা 'যজ্ঞ” অর্থে বিষু বা 

পরমেশ্বর স্থির করিয়াছেন। তাহারা বলেন, যজ্ঞহেতু অর্থ ঈশ্বর 

বা বিষ্ণুর আরাধনার্ঘ_ত্াহার তোষণার্থ। কিন্তু রামানুজ 'ষক্ঞ' সাধারণ 
অর্থে বুঝিয়াছেন। অর্থাৎ এ শ্লৌোকে ও পরের কয় শ্লোকে যজ্ঞ 

একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে,_-এই কথ। বলিয়াছেন। এ অর্থই বেশ 

সঙ্গত। পরে যজ্ঞের অর্থ আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব। যাহা হউক 
এ কথা বলা যাইতে পারে যে, যজ্ঞ শব এ স্থলে বিশেষ অর্থেই ব্যবহৃত 

হইয়াছে । এস্লে কর্মকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। এক--- 

যঞ্সার্থে কর্ম, তাহা বন্ধন কারণ নহে । আর এক-_যজ্ঞার্থ কর্ম হইতে 
অন্ত কর্ম, যাহা! বন্ধন-কারণ। সাধারণ অর্থে যাহা যজ্ঞ, বর্ণোচিত ও 

আশ্রমোচিত সমুদায় কর্ন্ম তাহার অস্তভ্তি নহে। ক্ষত্রিয় বর্ণোচিত যুদ্ধ 
যজ্ঞের অন্তর্গত নে | যজ্ঞের সাধারণ অর্থ ধরিলে এ সকল যুদ্ধাদি 

কর্ম ওদান তপঃ প্রভৃতি কর্ম বন্ধনের কারণ কর্মের অন্তর্গত হইয়া 

পড়ে। এজন্ত এ সকল কর্ম্ম যাহাতে যঙ্জার্থ কর্মের অন্তর্গত হয়, সকল 

কর্তব্য কমই যাহাতে বন্ধন কারণ না হর, তাহার জন্ত শঙ্কর প্রভৃতি 

য্ভার্থ কর্ম্কে ঈশ্বরার্৫থ কর্ম বলিয়! বুঝিয়াছেন। পরে ১২১৭ শ্লোকে 

এই ঈশ্বরার্৫থ কর্ম উক্ত হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য। 

কিন্ত 'ভগবান্ পরে গীতায় যে যে স্থলে ঈশ্বরার্থ কর্ম উল্লেখ করয়া- 
ছেন, সেই সেই স্থলে “মদৃর্থ” কর্ম বলিয়াছেন। স্থতরাং এইরূপ *স্পষ্ট 

ভাবে এস্কলে ঈশ্বরার্থ কর্ম্মকে যজ্ঞার্থ কর্ম বপিবার কোন প্রয়োজন ছিল 
না। এই শ্লোকের অব্যবহিত পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, কর্ম না কগিলে 
শরীর যাত্রাও নির্বাহ কর! যার না। কি কৌশলে সেই শরীর যাত্রাদি 
শির্বাহার্থ কর্ম করিলে, তাহা বন্ধন কারণ হয় না, তাহাই এ গ্লোকে 
উ্ত হইয়াছে, এবং পরের কয় গ্লোকে তাহা বিবৃত হইয়াছে। ভা 



১৯০ প্রীমদ্-ভগবদগীত।। 

ব্যতীত অন্ত কোনরূপ কর্মগার৷ যদি শরীরযাত্রাদি নির্বাহ করা যায়, 
তবে সে কর্ম্ম বন্ধনের কারণ হয়। লোকে নিজের ও নিজ পরিবারের 

আহারাদি সংগ্রহ জন্ত অর্থার্দি উপার্জন করে, ও নানারূপ কর্ধু 

করে। এই কর্মের উদ্দেশ্ত যদি কেবল নিজেদের দেহযাত্রা নির্বাহ ও 

নিজের ভোগ মাত্র হয়, তবে সেসব কর্ম বন্ধনের কারণ। কিন্তু 

যদি ভাঁহ। যদ্ভার্থ হয়, তবে বন্ধনেব কারণ হয় না। পরে ইহ! বিশেষ 

ভাবে উক্ত হইয়াছে যে, যাহার! যজ্ঞের অবশিঈ ভোজী, তাহারা পাগ 

হইতে মুক্ত হয়, আর যে আত্মকারণে পাঁক করে, সে পাপ আহার 

করে (৩১৩), দেবতারাই ই ভোগ দাতা, তীহারা অন্নদাতা, 

সে অন্ন যে যজ্ঞদ্ধারা দেব প্রভৃতিকে না দিয়া নিজে ভোগ করে 

সে চোর (৩।১২)। অতএব এ শ্লোকের অর্থ এই যে, আহার 

গ্রহ ও ইঠ্টভোগাদি সংগ্রহ জন্য যে কর্ম করা হয়, তাহা যদি 

যজ্ঞের উদ্দেশ্তটে না করিয়া নিজের উদ্দেশ্তে করা হয়, তবে তাহা 

বন্ধন-কারণ হয়। এই তত্বই পরে ১ম তইতে ১৬শ শ্লোক পর্যান্ত 

বিবৃত হইয়াছে। কর্তব্াবোধে নিজ প্রয়োজন বুদ্ধি ত্যাগপৃর্ববক, অসক্ত 

ৰা নিল্লিপ্ত ভাবে ফলাকাজ্ষ! ত্যাগপূর্বক, যজ্ঞের প্রয়োজক জানিরা 

কেবল সেই যজ্ঞের জন্য অোপার্ডজনাদি কম্ম করিলে সে, কর্ম বন্ধনের 

কারণ হয় না, ইভাই এস্থলে উপদিষ্ট হইয়াছে । শঈশ্বরার্থ-কর্ম্মতত্ব পরে 

দ্বাদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। প্রথম ছয় অধ্যায়ে তাহার উল্লেধের 

আবন্তক হয় নাই। এক্ন্ত বলিয়াছি যে, বামান্ুজ এস্থলে যজ্ঞের থে 

সাধারণ অথ” গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাই অধিক সঙ্গত। 

বন্ধন কারণ-:রামান্ুজ বলেন যে, আত্মপ্রয়োজন ভন্ত আসক্তি 

বশে যে কর্ম কর! হয়, তাহ! হইতে কর্্মবন্ধন হয়। অহঙ্কার মমতা ও 

সর্বেন্জিয়-ব্যাকুলতা-জনিত কর্মে বাসনাবীজ থাকায় তাহাতে বন্ধন হয়। 

অর্থাৎ. সেই বাসনা বা কামবীজ হেতু সংসারে পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্দ 



তৃতীয় অধ্যায়। ১৯১ 

করিতে হয়। খথেদে :৮।১০।১১ মন্ত্রে আছে, “কামন্তদগ্রসমবর্ত- 

তাধিমনসে৷ রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।৮ 

আসক্তি ত্যজিয়।-_-সখাভিলাষ তাগ করিয়া, এবং ন্যায়োপাজ্জিত 

দ্ব্যসিদ্ধ যজ্ঞার্দির দ্বারা বিষ্ণকে আরাধনা পূর্ব্বক, তাহার অবশিষ্ট ছার! 

দেহ যাত্রা! নির্বাহ করিয়া! (বলদেব)। আত্ম প্রয়োজন সাধনের অভিপ্রায় 

ঠ্যাগ করিয়া (রামানুজ)। কর্ম্মফলে অভিলাষ ত্যাগ করিয়া (শঙ্কর)। 

আসক্তি ত্যাগ করিয়া! পরম পুরুষকে যক্জাদি কর্মের দ্বারা আরাধন। 

করিলে, অর্থাৎ যজ্ঞ হেতু কর্ম করিলে, অনাদিকাল প্রবৃত্ত কর্ম্মবাসন! 

দূর হইয়! যায়, ইন্দ্রিয় ব্যাকুলতা৷ নট হয়, আত্মাবলোকন সিদ্ধ হয় ( মধু )। 

যজ্ঞ তরে কর্ধ্ম কর, _অর্থাৎ যজ্ঞের জন্য কর্মানুষ্ঠান কর। 

ূর্বশ্লোকে উল্লিধিত হুইয়াছে যে, শরীরযাত্রা নির্বাহ জন্য কর্ম 

করিতে হয়, আহার সংগ্রহ করিতে হয়। সে ওন্য গৃহীর অর্থার্থনাদি 

ও সন্ন্যাসীর ভিক্ষাদদির প্রয়োজন হয়, অথবা অন্যের উপর নির্ভর করিতে 

হয়। কিন্তু নিজের জন্য আহার সংগ্রহের চেষ্টা করিতে হইপে, কামনা 

বশে মন সেই দিকে আকৃষ্ট হয়; সুতরাং কর্মে আসক্তি হয়। তাহার 

ফল-_কর্-বন্ধন। এখন কথ! হইতেছে, এমন কোন উপায়,.আছে কিনা 

যাহাতে আহার-সংগ্রহও চলিবে, এবং সে নিমিত্ত কৃতকর্ম্মে আসক্তিও 

হইবে না। ইহার উপায়-_-ষজ্ঞ। তাহাতে আহার-সংগ্রহার্থ কম্ম নিজের 

জন্য করিতেছি, মনে এরূপ ধারণার পরিবর্তে যক্ঞার্থ :কর্তব্য কর্ম 

করিতেছি-__-এইরূপ ধারণ! হুইবে। র্ 

আমাদের যেন সর্বদ| এ ধারণা থাকে যে, আমরা এই জগতের সহিত 

নান! ভাবে সন্বদ্ধ। আমরা সকলের নিকট খণী। দেবগণ, পিতৃগণ, 

খবিগণ, মনুষ্যগণ. এবং ভূতগণ,_যাহারই সহিত আমাদের সম্বন্ধ আছে, 

সকলের নিকট আমরা খণী। সেই খণ শোধ কর! আমাদের একাত্ত 

কর্তব্য। (১) আমাদের দেবগণের কাছে যে খণ, তাহা গীতায় এপ্লে উত্ত 



১৯২ শ্রীমদ-ভগবদগীত!। 

হুইয়াছে। আমাদের উৎপত্তি বুদ্ধি ও উন্নতি প্রভৃতির জন্ত আমরা 

দেবগণের নিকট খণী। সেই দেবখণ শোধ করিবার উপায় দেবযজ্ঞ। 

তাহ! বেদে কর্মকাণ্ডে বিবৃত হইয়াছে । বেদোক্ত দেবধজ্ঞ সাধারণতঃ 

তিন শ্রেণীতে বিভক্ত । যথা সপ্ত পাঁকযজ্ঞ বা সপ্ত অগ্নিষজ্ঞ, সপ্ত হবি- 

ধজ্ঞ ও সপ্ত সোমযন্ত। তাহার কথা এস্লে উল্লেখের প্রয়োজন 

নাই। (২) খধিগণ শাস্ত্রের প্রবর্তক ও রক্ষক। তাহাদের নিকট 

পরম্পর! ক্রমে আমর! জান ও ধর্ম লাভ করি। সেই জ্ঞান অর্জন পূর্বক 

সমাজে প্রচারের দ্বারা এবং ধর্মের আচরণ ও প্রতিষ্ঠা করিয়া কেবল 

আমরা খধিখণ শোধ করিতে পারি । (৩) পিতৃষজ্ঞ ও পিতৃতর্পণ করিয়া, 

পুজোৎপাদন করিয়া! এবং সম্তানদের উপযুক্ত লালন পালন ও শিক্ষা দ্বারা 

9 উপযুক্ত বংশ রক্ষা দ্বারা আমরা পিতৃ্খণ শোধ করি । (9৪) মানুষের 

নিকট, সমাজের নিকট আমরা নানাভাবে, খণী। সমাজের সহারতা 

বিনা আমরা মানুষ হইতাম না-_পণু হুইয়া যাইতাম। অতএব 

সমাজকে যথাসাধা সাহায্য করা-ক্ষুধিতকে অন্ন দিয়া, আর্ের 

আপ্তি দূর করিয়া, অর্থের দ্বারা, শরীরের দ্বারা, যেরূপ পারি সমাজের 

সাহীধ্য কর আমাদের নিতীত্ত কর্তব্য। * (৫) ভূতগণের নিকট 

আমর! খণী। আমরা শরীর'রক্ষার্থ যে আহার করি, তাহা তুতগণ 

হইতেই গ্রহণ করি। প্রতিদিন অন্ন পানীয়ের ও নিঃশ্বাসের সহিত, 

এবং মার্জনী পেষনী চুললী প্রভৃতির দ্বারা আমরা! কত জীব হত্যা করি; 

তাহার সংখ্যা নাই। যে মতস্ত-মাংসালী তাহার আহারের ত কথাই নাই। 

যে নিরামিষভোজী সেও জীব আহার করে। যে চাউল, যব বা! গোধ্র 

আমর আহার করি, তাহার প্রত্যেকটি এক একটি জীববীজ। এইরূণে 

আমাদের সংশ্লিষ্ট জগৎ হইতে নানা রূপে আমরা গ্রহণ করি হৃলিয 
58888858852 8887655 

ও অতপ্রশীত সমাজ ও তাহার আদর্প, পুস্তকে প্রথম খণ্ড চতুর্থ ও পঞ্চম গার 

তরষ্টব্য । ্ 



তৃতীয় অধ্যায়। ১৯৩ 

পকলের নিকট খ্ণী। এই জন্ত প্রতিদিন সার্মান্ত পিপীলিকাটি পর্য্ত্ত 

সকল ভূতের আহার দিয়! ভূতযজ্ঞ দ্বারা ভূতগণের খণ শোধ করিতে 

চেষ্টা করা আমাদের প্রত্যেকের বর্তব্য। এইরূপে আমাদের সকলের 

দেবখণ, পিভৃখ্ণণ, খধিখণ, মনুষ্যথণ ও ভূতখণ শোধ করিতে চেষ্টা কর! 
একান্ত কর্তব্য । 

পঞ্চ মহাযজ্ঞের দ্বারা সে মহাঞ্ণ কতকট। শোধ হইতে পারে। এই 

ধণ শোধ জন্ত কর্তব্য ভাবিয়া কর্ম করা এবং তাহার জন্য অর্থাদি সংগ্রহ 

কর! কোন অবস্থান ত্যাগ করিতে নাই । গীতায় আছে (৮৩) ভূতভাবো- 

বকর বিসর্গ বা ত্যাগই প্রক্কৃত কর্ম । সেই কর্ম হইতেই যজ্ঞের 

উৎপত্তি। ইহ! ত্যাগাত্মক। ইহার ইংরাজী প্রতিশব্দ 59001906। 

এই জন্য আমাদের পঞ্চ মহাযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান অবশ্ত কর্তব্য। 

আমরা এই যজ্ঞার্থ কর্ম করিতে বাধ্য,__-বাধ্য না থাকিলেও ইহা আমা- 

দের একান্ত ও অবনত কর্তব্য । এই যজ্ঞাদির জন্য যে দ্রব্যাদি সংগ্রহ 

অথবা যে কোন কর্ম্ম অনুষ্ঠেয়, তাহ! আমাদের একান্ত কর্তব্য। এইরূপ 

কর্তব্য বোধে যজ্ঞার্থ কর্মের অনুষ্ঠানে কর্মম-বন্ধন হয় না । আমাদের উদর- 

পূরণ জন্য, গৃহ শয্যাদি সংগ্রহ অন্য, আমাদের নিজ স্থথ ও ভোগের 

উপকরণ অথবা আমাদের স্ত্রী পুত্রাদির স্থথ ও ভোগের উপকরণ সংগ্রহ 
অন্ত অর্থাদি অর্জন প্রভৃতি কন্ম প্রয়োজন মনে করিয়া যে কর্ম করে, 

তাহারই কর্মে বন্ধন হয়। 

অতএব যজ্ঞার্থ কর্ম করিতেছি, বা ঈশ্বরার্৫থ কন্দম করিতেছি, অথবা 
পঞ্উপন্গী মনুষ্য প্রভৃতি সর্বজীবের পোষণ ও বর্ধন জন্য, ও প্রককাতির যে 

শক্তির ব্যয়ে জীব-জগৎ বদ্ধিত হয়, সে শক্তির বর্ধন জন্ত যে য্তাদি কর্তব্য, 

তাহার জন্তই দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতেছি, কেবল এইরূপ ধারণ! করিয়াই 

কর্ম করিতে হইবে । তাহ! হইলে নিজের ভন্ত কর্ণ করিতেছি, এরূপ 

মনে হইবে না। সুতরাং কর্মে স্বার্থ বা নিজ কামন! থাকিবে না। 

১৩ 



১৯৪ শ্রীমদ-ভগবদ্গীতা 

তাহাতে আমরা ক্রমে স্বার্থ ভুলিয়৷ যাইব, নিজের সুখ ভোগের কামনা! 

ধযত করিতে পারিব ৷ তাহাতে ধর্মের মূলহুত্র )০7121 ০1 ৮১৩ 110 

শিক্ষা হইবে,__কর্মে বন্ধন হইবে না। এই তত্বই এ শ্লোকে ও 

পরের আটটি শ্লোকে বুঝান হইয়াছে, এবং যজ্ঞ কেন কর্তবা, তাহাও 

দেখান হইয়াছে । 

সহ্যজ্ঞাঃ প্রজাঃ স্ষ্ট। পুরোবাচ প্রজাপতিঃ | 

অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোহস্তিষ্টকা মধুকৃ ॥ ১০ 

যজ্ঞ সহ প্রজাপতি প্রজা! স্ষ্টি করি 

কয়েছিল! পূর্বে-_“হও বদ্ধিত ইহাতে, 

হক ইহা তোমাদের ইষ্ট কামদাতা ॥* ১০ 

(১০) ষজ্ঞসহ-__বঙ্গা সথষ্টির প্রথমে যজ্ঞের সহিত তিন বর্ণ (ক্রাঙ্গণ। 

ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ) সৃষ্টি করিয়াছিলেন (শঙ্কর, মধুক্দন» স্বামী, মন্থু ১১১ 

দূষ্টবা)। দেবতাদের যাহা আদিরূপ মেই প্রজা! স্থষ্টি করিয়াছিলেন (বলদেব)। 

বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, ত্র স্থষ্টি কালেক্ডীি, ইন্দ্র, বরুণাদি, বু 

রুদ্রাদি, ও পৃথী--এই সকল দেবতাদের যথাক্রমে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈ 

ও শুদ্র জাতিরপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বেদে আছে (খেক্ ৮১৯, তি 

“ব্ান্গণোহত্ত মুখমাসীৎ বাহ্ রাজন্যঃ কতঃ। 

উর তদস্ত যদ্ৃবৈশ্ঠঃ প্ত্যাং শৃত্রো৷ অজা়ত ।” 

অতএব স্থষ্টির প্রথমে চারি বর্ণ দ্েবগণের স্থষ্টি হইয়াছিল । 

এ তত্ব পরে (৪1১৩) শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইবে। 

যাহা হউক, এ স্থলে এই দেব সৃষ্টির কথা : উক্ত হয় নাই। দেব 

মনুষ্যাদি সর্ব প্রজার সৃষ্টি উক্ত হইয়াছে। সমুদ্র ভূত-সর্দই ক্রি 
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অনুসারে চতুর্ধর্ণে বিভক্ত বটে, কিন্তু তাহা এ স্থলে উল্লেখেরও প্রয়োজন 

নাই। (৮৪১-৪৪ শ্লোকের ব্যাথ্যা উরষ্টব্য )। এই শ্রোকের আরও এক 

মর্থ হইতে পারে। প্রজাপতিই ভূতস্হষ্টির জন্য প্রথমে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, 

এবং সেই যজ্ঞ হইতেই সমুদায় ভূত-স্থষ্টি হইয়াছিল। শ্রুতি হইতে পাওয়া 

যায় যে, পরম পুরুষ এই স্থ্টি করিবার জন্য প্রথমে আপনাকেই যজ্ঞে 

আহুতি দেন। তিনি আপনাকে নানারূপে পরিচ্ছিন্ন করিয়া যজ্জে আভৃতি 

দিলে, সেই মহাত্যাগরূপ যজ্ঞ হইতেই ভূতগণের স্থষ্টি হয়। খখেদে 
পুরুষন্থক্তে ইহা! বিবৃত হইয়াছে । সে তত্ব এস্কলে বুঝিবার প্রয়োজন 

নাই। নেই যজ্ঞে পুক্রষের দেহে বিভিন্ন প্রজার স্থাষ্ট হইলে, সেই যজ্ঞ 

হারাই প্রজাদের বৃদ্ধি ও উন্নতি হইবে, ইহাই প্রজাপতির নিয়ম হইয়াছিল। 
প্রজাপতি-_-ঈশ্বর, বিষণ, বেলদেব)। প্রজাজষ্টা (শঙ্কর, মধু)। 

প্রজাপতি, _ পুরাণমন্তত ব্রহ্মা ও ব্রহ্মার মানস পুত্র মরীচি বশিষ্ঠ 

প্রশততি। প্রজাপতি, _ শ্রুতি অনুসারে ভিরণ্যগর্ভ। 

প্রজাস্যষ্টি করি-_-এই প্রজা স্থষ্টির বিবরণ বিকিন্ন পুরাণে পাওয়! 
বায়। বিশেষতঃ শভাগবতে, বিষুপুরাণে, মার্কত্েয় পুরাণে, এবং মন্ু- 

সংহিতায় ইহা! বিবৃত আছে। শ্রুতিতে এই প্রজাস্থষ্টি-তত্ব অতি সংক্ষেপে 
উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্ম ঈক্ষণ করিলেন বা কামনা করিলেন _আমি বহু 
হইব। এই বন্ধ হইবার সংকর ব্রহ্ম নাম ও রূপ দ্বারা! ব্যাকৃত করিলেন, 
ও তাহা নামরূপ দ্বারা ব্যাকৃত করিয়! স্ষ্টি করিলেন, এবং স্থ্টি করিয়া 

আয্মারূপে তাহাতে অন্ু-প্রবিষ্ট হইলেন। এই নামরূপ উপাধি দ্বার! 
পরিচ্ছি্ন ব্রন্মই এই সকল ভূত বা প্রজারূপে উড্ভৃত হইয়াছিলেন। 

শ্রুতিতে আছে-_ 

“বন্বীঃ প্রজাঃ পুরুষাৎ সম্প্রহুতাঃ। (মুণ্ডক, ২১1৫) 

অনেন জীবেন আত্মন! অনুপ্রবিসশ্ত নামরূপে ব্যাকরবাণীতি। 

(ছালোগা, ৬৩২ )। 



১৯৬ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 

এ তত্ব পরে ত্রয়োদশ ও চতুর্দীশ অধ্যায়ে বিবৃত হইবে। 

কয়েছিলা- -নামরূপ বিভাগশূন্ত, নিজ প্রকৃতির শক্তিতে বিলীন 

পুরুষ্দগের প্রয়োজন অনুসারে স্ঙ্টিকালে সেই প্রয়োজনের সম্পাদক 
নামরূপ বিভাগ করিয়া, যজ্ঞ এবং তাহার নিরূপক বেদ প্রকাশ করিয়া 

ছিলেন (বলদেব)। অথব! অনার্দিকাল 'প্রবুর্ত অচিৎ অর্থাৎ জড় বিষয়ের 

ংসর্গে অবশ ও নামরূপ বিভাগ হেতু বহু পুরুষকে লয় কালে আপনাতে 

গীন করিয়া ব। বিলীন রাখিয়া, পরে স্ষ্টিকালে পুনর্বার নামরূপ বিভাগ- 

যুক্ত করিয়া প্রজাস্থষ্টি করিয়াছিলেন (রামান্ুজ )। বলদেব ও রামানুজ 

উক্তরূপ অর্থ করিয়! দ্বৈতাদ্বতবাদ সমর্থন করিয়াছেন বোধ হয়। 

বরঙ্গা বা! হিরণ্যগর্ভ হইতে বেদের উৎপত্তি । বেদকে ব্রহ্মার মুখ 

বলে। চারি বেদ হইতে ব্রহ্মা চতুন্ম্থ। অতএব এ স্থলে অর্থ এই যে, 

ব্রহ্মা! বেদমুখে কহিয়াছিলেন। 

বৃদ্ধি হও-_-আপনার বৃদ্ধি কর ( বলদেব, রামান্ুজ )। উত্তরো- 

ত্বর উন্নত হও ( মধুসদন )। 

ইহাঁতে-_-এই যজ্ঞ ভ্বারা:অথবা আশ্রমোচিত ধর্খের দ্বারা ( মধু)। 

ইফ্টকামদাতা__অভিপ্রেত-ফল-দাতা (শঙ্কর)। কাম্যফলদাতা 

(মধু)। মোক্ষরূপ ইষ্ট ও তাহার অনুযায়ী কামনার ফলদাত| ( রামা' 

মুজ)। চিত্তশ্তদ্ধি হইলে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া! ও দেহষাত্রা যজ্ঞ দ্বার 

সম্পাদন করিয়! বাঞ্চিত মোক্ষ ফল লাভ হইবে ( বলদেব)। 
মূল অনুযায়ী অর্থ এই 'যে, এই যজ্ঞ তোমাদের ইষ্ট ও কাম উভয়ই 

দোহন করিবে। অর্থাৎ ইহ! হইতে প্রেক্ঃ ও শেষে শ্রেয়ঃ লাভ করিবে। 

বৈশেধিক দর্শন অনুসারে বেনোক্ত ষজ্ঞাদি যাহাকে ধর্ম বলে, তাহা! হইতে 

অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স উভয়ই লাভ হইবে। (১1২-ুত্র)। 

এস্থলে কর্মযোগ মার্গে আরোহণ জন্ত গ্রথমে ধক্ত কর! আঁবশ্তক বনি 



তৃতীয় অধ্যায় । ১৯৭ 

ভগবান্ প্রথমে ইষ্টফল-দাতা৷ যজ্ঞাদি কাম্য কর্মেরও প্রশংসা করিয়াছেন 

বোধ হয়। কারণ, বিনাজ্ঞানে কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষ। কাম্য কর্ম ও অনেকাংশে 

শ্রেঠ (স্বামী )। অথবা যঙ্জাদি নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম করা কর্তব্য 

ইহাই এস্থলে বুঝান হইয়াছে (গিরি )। শেষ অর্থই অধিক সঙ্গত। 

কেন না, এই যজ্ঞাদি সকাম ভাবে আচরণ করিলে তাহা হেয়। 

পূর্বে (২।৪২-৪৪) শ্লোকে, তাহা নিন্দিত হইয়াছে । অতএব ভগবান্ 

কর্মযোগ বুঝাঁইতে গিয়া সকামভাবে যে যজ্ঞ করিতে হইবে, এরূপ 

উপদেশ দিতে পারেন না। যজ্ঞ কি জগ্ঠ কর্তব্য, এবং কিরূপে নিফাম 

ভাবে তাহা অনুষ্ঠেয় হইয়া কর্ম্মযোগের অন্তভূতি হইতে পারে, তাহাই 

এ স্থলে উপদিষ্ট হইয়াছে এবং 'নিফাম ভাবে কর্তব্য বুদ্ধিতে এই যজ্জাদি 

আচরণ করিলে, জ্ঞান লাভ পূর্ব্বক যজ্ঞে সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন হয়, তাহা পরে 

উপদিষ্ট হইয়াছে । এইরূপ ভাবে যজ্ঞাদ্দি বিহিত কম্ম কখন ত্যান্্য নহে, 

তাহ! সর্বদা কর্তব্য, ইহাও পরে উক্ত হইয়াছে (১৮৫ গ্লোক দ্রষ্টব্য )। 

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেব! ভাবয়ন্ত বঃ। 
পরস্পরং ভাবয়স্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্যযথ ॥১১ 

যজ্ঞ দ্বারা দেবগণে করহু ভাবন। 

তাহারাও তোমার্দের করুন ভাবনা, 

পরস্পর ভাবনায় কর শ্রেয় লাভ ॥ ১১ 

(১১) ভাবনা--মূলে আছে ভাবরত) আপ্যায়িত করা (শঙ্কর), 

বা যজ্ঞের হবি দ্বারা বর্ধিত করা । (স্বামী, মধু)। যজ্ঞের বারা দেবতা 
দের উপাসন! কর! ( রামানুজ )। 

ভাবনার সাধারণ অর্থ-_চিন্তা করা। ভূ ধাতু হইতে ভাবনা । ভূ 



১৯৮ প্রীমদ-ভগবদগীতা। 

ধাতুর অর্থ--হওয়1। তাহ! হইতে ভাবনার অর্থ- বৃদ্ধি হওয়া, অথবা ভাব- 

বিকারধুক্ত হওয়!। এম্থলে বদ্ধিত কর অর্থই সঙ্গত। দেবগণ জড়শক্তির 

নিয়স্তা, তাহাদের অন্তর্যামী, তদ্ভাবাপন্ন আত্মা । সেই দেবশক্তি হইতেই 
বৃষ্টি প্রভৃতি দ্বারা অন্নের উৎপত্তি হয়। সেই অন্ন হইতে জীবের উদ্তব ও 

বৃদ্ধি হয়। এই বৃষ্টি প্রভৃতি ক্রিয়া হেতু সেই দেবশক্তির ক্ষয় হয়। যজ্ঞ 

দ্বারা আমাদের সেই শক্তিকে বদ্ধিত করিতে হয়। ভাবন। অর্থে উপাসন! 

দ্বারা আপ্যায়িত করা বুঝিলে, দেবগণ কিরূপে আমাদের ভাবনা করেন, 

তাহ। ভাল বুঝ বায় না। 

ভাবনায়-_বুষ্টি দ্বারা অন্ন উৎপন্ন করিয়া দেবগণ জীবাদগকে বর্ধন 

করিবেন (মধু) । ( বিষু পুরাণ ১1৬ দ্রষ্টবা )। 

শ্রেয়ঃ---মোক্ষ (বলদেব ), স্বর্গ (মধু)। মোক্ষ-লক্ষণ-যুক্ত জ্ঞান 
পাঁইবে, অথবা দ্বর্গলাভ হইবে (শঙ্কর )। বলর্দেব আরও বলিয়াছেন যে, 
বজ দ্বারা আহার শুদ্ধি হয়, (১৪শ শ্রোকের টীকা দ্রষ্টব্য )) আহার-সুদ্ধিই 

জ্ঞান নিষ্ঠার প্রধান অঙ্গ । কারণ শ্রুতিতে আছে, “তত্রাহারসুদ্ধৌ সব্ব- 

গুদ্ধিঃ, সত্বশুদ্ধৌ৷' পরব! স্থৃতিঃ, ম্ম.তিলন্ধে সর্বগ্রস্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ1” 
(ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৭২৬।২ )। শ্রুতিতে আছে জীবের শ্রেয়ঃ ও গ্রেয়ঃ 

উভয়েরই প্রয়োজন। ইহার মধ্যে প্রেয়ঃ আপাততঃ উপাদেয় । আর 

শ্রেয়ঃ নিত্য পরম পুরুষার্থ। (পূর্বে ৩৩ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য ।) 

বলদেবের এই অর্থ বেশ সঙ্গত। শঙ্করের মতে, ভাবনা অর্থে আপ্যার়িত 

করা। আমর! যদি দেবোদ্দেশে যজ্ঞ করি, তবে দেবগণ তুষ্ট হইয়া 

আমাদিগকে আপ্যাপ্লিত করিবেন। তাহাদের দ্বারা আমাদের অভীষ্ট যে 

শ্রেয়ঃ, তাহাও লাভ হইবে । কিন্তু কেবল কর্মের দ্বারা যে নিঃশ্রেরসরূপ 

পরম শ্রেরঃ, তাহ! লাভ হম্ব না। দেবগণ আমাদের মোক্ষোপায় যে ভান 

তাহা দিতে পারেন না। 



তৃতীয় অধ্যায়। ১৯৯ 

ইফ্টান্ ভোগান্ হি বে! দেব দাস্থান্তে যজ্ঞভাবিতাঃ | 
তৈর্দতানপ্রদায়ৈত্যে। যো তৃঙক্তে স্তেন এব সঃ ॥ ১২ 

০ 

'্যজ্ঞে পুষ্ট দেবগণ দিবেন সবারে 

ইষ্ট ভোগ; ভুঞ্জে যেই দেবে নাহি দিয়া 

দেবদত্ত সে সকল-্তক্ষর সে জন ॥” ১২ 

(১২) যজ্ঞে পুষট-_( যক্তভাবিতাঃ )--যজ্ত দ্বারা বঙ্ধিত অথবা 
উপচিত শক্তিযুক্ত । শঙ্করের মতে--যজ্ঞের দ্বারা আপ্যায়িত | যজ্ঞে ষে 

ধক্ মন্ত্রাদি উচ্চারিত হয়, সেই মন্ত্রশত্তিদ্বার বঞ্ধিত-_এ অর্থও হইতে 

পারে। শাস্ত্রে আছে দেবগণ ষজ্ঞভাগভুক্ ( মন্গ, ৮১৪ ৬ ) 

দেবগণ _ দেবতাগণ ঈশ্বরেরই শরীর ভূত অংশ, এজন্য ঈশ্বরই সর্বব- 
যজ্ঞের ফলুদাতা ( রামান্থজ )। দেবগণ পরোক্ষভাবে ফলদাতা৷ (পরে 81১১ 

শ্লোক দ্রষ্টব্য )। 

এই দেবগণ বৈদিক যক্তভাক্ দেবতা । ইহার্দের সম্বন্ধে যাস্ক নিরুক্তে 

বলিয়াছেন,--'মহাভাগ।!ৎ দেবতায়াঃ এক আত্ম। বুধ! স্তয়তে।” শ্র্তি- 

তেই আছে--'একং সদিপ্রা বুধ! বদস্তি।” (খণ্বেদ ২৬1২২।৬)। ব্রহ্গ-_ 

'বিহুস্তাং প্রজায়েয়” এইরূপ ঈক্ষণ করিয়া প্রথমে হিরণ্যগর্ভরূপ হন, এবং 

তাহা হইতে ক্রষ্ষে দেবতারূপ হন। দেবগণ ক্রন্দের অধিদেবুতারূপ। 

এই জন্থ জ্ঞানিগণ, যজ্ঞ দেবতাতে ব্রহ্গদর্শন করেন (গীত! ৪1২৪ এবং ৯১৬ 

দরষটব্য)। এই দেবগণ মধ্যে ইন্্র, অগ্নি, সোম, অঙ্বিদবয়, মরুৎগণ, মিত্রা- 
বরুণ আদত্যগণ ও বিশদেবগণই প্রধান। 

ইফ্ভোগ-ন্ত্রী, পুত্র, পণ্ড প্রভৃতি (শঙ্কর) হিরণ্য পণ্ড 

বর্গাদি ( মধু)। অর পানাদি বাহু সম্পদ (গিরি, রামান্থজ )। ইষ্ট ব 



২০০ শ্রীমদ্-ভগবদগীতা। | 

অভীষ্ট অর্থে যদি কেবল কাম্য বিষয় হয়, তবে যজ্ঞ সকাম হুইয়! পড়ে। 

ইহার অর্থ এই যে নিফাম ভাবে এইরূপ কর্তব্য বুদ্ধিতে যজ্ঞ করিলে 

' দেবগণ ভাবিত হইয়া আমাদের অযাচিত প্রয়োজনীয় যাহা, তাহ! দান 

করেন। তীহারা পূর্বোক্ত ভাবে আমাদের কর্মফল দাতা। 
এস্থলে কর্ত্যাগের দোষ দেখান হইয়াছে ( স্বামী )। যজ্ঞে পার- 

ত্রিকের ফল ভিন্ন এ জন্মেও ফল পাওয়া যায়, তাহা এস্থলে দেখান হই- 

য়াছে (মধুস্দন )। এই শ্লোকে বুঝান হইয়াছে যে, নিজের কামভোগের 

জন্ত যে কেবল যজ্ঞ করিতে হয়, তাহা নহে, যজ্ঞকার্ষ্য একান্ত কর্তব্য । 

কেন কর্তব্য তাহা পরে বিস্তারিত বুঝান হইয়াছে । ছুঃখের বিষয়, এখন 

এদেশের ষজ্ঞযুগ একরূপ চলিয়া গিয়াছে । স্ৃতরাং যজ্ঞতত্ব এক্ষণে বুঝিবার 

প্রয়োজন নাই । যাহা হউক যজ্ঞতত্ব পরে সংক্ষেপে বিবৃত হইবে । 

দেবে নাহি দিয়া__-যজ্জে দেবোদ্দবেশে আহুতি না দিয়! (মধু )। 

পঞ্চ যজ্ঞাদির দ্বারা দেবগণকে তুষ্ট না করিয়! ( বলদেব, স্বামী )। 

দেবদত্ত যে সকল-_-দেবশক্তি হইতে জগতে বৃষ্টি প্রভৃতি দ্বারা 

উৎপন্ন অন্ন । দেবতা হইতে প্রাপ্ত অন্নাদি ভোগ্যবস্ত ৷ 

ভুঞ্জে- নিজ দেহ ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করে ( মধু$ শঙ্কর )। 

তস্কর- দেবস্বাপহারী (শঙ্কর)। অন্তের নিকট প্রাপ্ত বস্ত 

অন্তের প্রয়োজনে ন! দিয়া তাহাকে যে নিক্তম্ব করিয়া লয় ( রামানুজ )। 

এইরূপে দেব ও জীবমধ্যে পরস্পর বিনিময় চলে। মানুষ যক্ত দ্বারা দেব” 

গণকে বর্ধন করেন--দেবতাগণকে তুষ্ট করেন। আর দেবতারা উক্ত 

ক্রমে সেই যজ্ঞ স্বার| সংবর্ধিত হইয়া! অন্নাদি উৎপাদন করিয়া, জীবের উদ্ভব 

ও বর্ধন করেন। যাহারা এই দেবদত্ত ন্নার্দি, কোন বিনিময় না দিয়া 

কেবল নিজের জন্ত গ্রহণ করে, তাহার! তস্কর। . তাহার! দেবশক্তির 

অপহরণ বা অপচয়কারী। শ্রীভাগবতে আছে--- 



তৃতীয় অধ্যায় । ২৩১ 

“যাবস্ত্িয়েত জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম্। 

অধিকং যোইভিমন্তেত সস্তেনো দণ্ডমহতি ॥ 

যজ্ভশিষ্টাশিনঃ সন্তে। যুচ্যন্তে সর্ববকান্বষৈঃ | 
ভূগততে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ১৩ 

যক্ঞঞ-অবশিষ্ট ভোজী সাধু যেই জন 
হয় সর্ববপাপ মুক্ত; কিন্তু যেই পাপী 

নিজ হেতু করে পাক-_পাপাহারী সেই ॥ ১৩ 

(১৩) যজ্ত্-অবশিষ্ট ভোজী-_দেবযজ্ঞ, পিতৃষজ্ঞ, মন্ুষ্যযজ্ঞ, 
ইতযজ্ঞ ও ব্রহ্গযজ্ঞ এই পাঁচ য়জ্ঞ। ( গিরি, দেবধজ্ঞ ত্যাগ করিয়া! চারি 
[দ্রের উল্লেখ করিয়াছেন। ) দেবতা, পিতৃলোক, মনুষ্য ও অন্য ভূতগণের 
বন্ধন জন্য ও-্রদ্মের তৃপ্তির জন্য যে কার্য কর! হয়, তাহাই যজ্ঞ। এই 
কয় যজ্ঞ করিয়া যে ব্যক্তি যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন করে, সেই অমৃত 
ভোজন করে (শঙ্কর ১। শঙ্কর খাধিষজ্ঞের কথা উল্লেখ করেন নাই। 

এক অর্থে ভাহাই ব্রক্ষযজ্ঞ। রামানুজ বলেন, ইন্্রার্দি স্বরূপে আত্মভাবে 
অবস্থিত পরম পুরুষের আরাধনার্থ দ্রব্যত্যাগন্ধপ যজ্ঞ করিয়া, ও যে 
অবস্থিত পরমপুক্রুষের আরাধনা করিয়া, সেই যজ্ঞাবশিষ্ট অন্ন ভোজন 
করিয়া যে শরীরধাত্র! নির্বাহ করে, তাহার! যজ্জাবশিষ্টভোজী। তান্ার! 
বৈশ্বদেবাদি যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজী (মধু)। 

পাধু--( সম্তঃ )-_মূলে যে সম্তঃ শব আছে, অনেকের মতে তাহার 

অর্থ সাধু, শিষ্ট। বর্তমানকালে “সস্ত' সম্প্রদায় প্রবর্তিত আছে। কিন্ত 
সন্তশব বিশেষণ হইতে পারে,অর্থ__ধিনি হন। তদন্ুসারে এ ক্লোকের 
অধ--ধাহারা যক্ঞাবশিষ্টভোজী হন, তাহার! সর্ধপাপ হইতে মুক্ত হন। 



২০২ শ্রীমদ্-ভগবদগীতা! 

সর্ববপাপমুক্ত- শঙ্কর স্বামী ও মধু. বলেন,-_এস্লে স্মৃত্যু 

পঞ্চস্থনার ( পঞ্চপাপের ) কথা উল্লিখিত হইয়াছে । যথা - 

''কগুনী পেষণী চূল্লী উদকুস্তী চ মাজ্জনী। 

পঞ্চহুন! গৃহস্থৃন্ত তাভিঃ স্বর্ং ন গচ্ছতি ॥+ 

স্মৃতিমতে, অজ্ঞানকৃত এই পঞ্চ পাঁপ, উক্ত পঞ্চযজ্ের দ্বার! নষ্ট হয়। 
অজ্ঞান পূর্বক ঢে"কি, ধাতা, উন্থুন, জলের কলসী ও ঝাটার দ্বার! লোকে 

সর্বদা! যে জীবহিংসা করে, উক্ত পঞ্চ যজ্ঞের দ্বারা সেই পাপের মোচন 

হয়। আমাদের শাস্ত্র মতে সামান্য অজ্ঞানকৃত প্রাণিহিংসাও কতদুর 
পাপজনক, তাহ। ইহা হইতে বেশ বুঝ। যায়। শাস্তে আছে-- 

“পঞ্চনা ক্ৃতং পাপং পঞ্চত্ঞৈ ব্যপোহতি” । 

বলদেব ও রামান্ু্ বলেন,_অনাদি কাল হইতে উপচিত হইয়াছে ফে 
পাপ ও যাহ! আত্মতত্বাবলোকন-বিরোধী তাহাই এন্থলে উক্ত হইয়াছে। 

এই যে পঞ্চ পাপের কথা উক্ত হইয়াছে__ইহা! ক্ষুদ্র, চক্ষুর একরপ 

অগোচর 'প্রাণিহিংসা জনিত পাপ। পুর্বে উক্ত হইয়াছে যে আমর 

আহারাদি দ্বারাও বহু জীবহিংস! করিয়া থাকি । ভৃতঘজ্ঞের দ্বারা এই পা 

দূর করিতে হয়, অর্থাৎ এট জীবখণ শোধ দিতে হয়। অন্য মহাবজ্ঞের অন 

প্রয়োজন, তাহ] পূর্বে উক্ত হইয়াছে । ন্মতরাং এস্থলে রামানুজ ও বণ. 

দেবের অর্থ অধিক সঙ্গত। 

নিজহেতু করে পাক-_নিজের আহারাথ পাক করে। যজ্ঞপুরুষের 

অঙ্গম্বরূপ দেবতাদের অর্চনার জন্য যন্তার্থ পাক না করিয়া আত্মপোষণের 

জন্য পাক করে (রামানুজ, বলদেব' । 

পাপাহারী-_সেরূপ অশুদ্ধ আহারের পরিণাম পাপ, এই জনা দে 

পাপাঁহারী (রামানুজ) । কেন ন1 তাহার উক্ত পঞ্চুন! বিদ্যমান থাকে 

যজ্ঞবারা তাহ! নষ্ট হয় না । শ্রতিতে আছে, “ইদমেবান্ত তৎসাধারগঞ্চাং 
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বদিদমগ্থতে সয এতদুপান্তে ন স পাপ্]ানো ব্যাবর্তুতে মিশ্রং হোতত।” 

অনান্র আছে “মোঘমন্তং বিন্দতে অগপ্রচেতাঃ সত্যং ব্রবীমি বধইৎস তশ্ 

নার্ধামণং পৃষ্যতি নোদখায়ং কেবলাঘোভবতি কেবলাৎ ইতি । ( মধ্সথদন 

ধৃত শ্রুতিবচন )। 
আপ পি পন গা 

অন্নাস্তবস্তি ভূতানি পর্জন্য দন্নসম্ভবঃ | 

যক্জান্ভবতি পর্ভন্যে। যজ্ৰঃ কর্ম্মসমুদ্তবঃ ॥ ১৪ 

পার্টি) টে 

অন্ন হতে সমুস্কৃত হয় ভূতগণ, 

জন্মে অন্ন বৃষ্টি হতে, বৃষ্টির উদ্ভব 
যজ্জহতে, কন্মহতে যজ্ঞের সম্ভব ; ১৪ 

(১৪) অক্স হতে সমুদ্ভূত-_ভুক্ত অর পরিপাক হইয়া রক্তাদি সার 
পদার্থ প্রস্তুত হয়। ইহারই সার হইতে পরে পুরুষের রেতঃ ও স্ত্রীলোকের 
শোণিত উৎপন্ন হয়। এই শুক্র ও শোণিতযোগেই জীবদেহের উৎপত্তি ও 

বৃদ্ধি হয়। সুতরাং অল্প হইতেই আমাদের মাতা-পিতৃজ শরীর বা স্থল 
দেহের সৃষ্টি ও বুদ্ধি হয় (শঙ্কর)। পশুক্র-শোণিত-জীব সংযোগে তু 

খনু কুক্ষিগতে গর্ভসংজ্ঞো ভবতি |” (চরক )। এই মত আধুনিক জীব- 

বিজ্ঞান সম্মত | 
প্রশ্নোপনিষর্দে (১২ শ্লোকে ) আছে--"অন্নং বৈ প্রজাপতিস্ততো হ 

বৈ তদ্ রেতসতসমা্িমাঃ গ্রজাঃ গ্রজায়ন্ত ইতি ।স 
তৈত্তিরীয় উপনিষদে (৩:২.১৯ আছে-_“অগ্নং ব্রহ্ষেতি ব্যজানাৎ | * * 

অন্নাং তৃতানি জায়স্তে অল্লাৎ জাতানি জীবস্তি, অন্ধং এ্রয়স্তি।৮ 

বুদারণ্যক উপনিষদে (৫১২১) আছে-_“অয়নেছি ইমানি সর্বাপি 



২০৪ প্রীমদ্-ভগবদৃগীত। | 

ভৃতানি বিষ্ঠানি।” মুণ্ডক উপনিষদে (১/১/৮) আছে-_-“তপম 

চীয়তে ব্রহ্ম ততোহন্নমভিজার়তে । অক্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ 

কর্মন্থ চানৃতম্ ৮ খণ্বেদ অনথসারে 'ররি' ই অন্ন। এই রয়িই তন্তু 

রয়ি হইতে সমুদায় মুক্তির (স্থলজড়ের) উৎপত্তি হয়। (প্রশ্ন, ১1৫) বৃহদারণাক 

উপনিষদে (৬২১৬) আছে-_আহুতি চন্ত্রকে প্রাপ্ত হইলে রয়ি বা অন 

উৎপন্ন হয়। অতএব অন্নই ভূতগণের স্থলশরীর উৎপত্তির কারণ। 

সাংখ্যকারিকাপ্প আছে,__ 

পনুক্া মাতা পিতৃজাঃ সহ প্রভৃতৈস্ত্রধা বিশেষাঃ স্থযঃ। 

হুম! তেষাং নিয়তা মাতা-পিতৃজ। নিবর্তন্তে ॥৮ (৩৯)। 

বৃষ্টি হ'তে-_(মূলে আছে 'পর্জন্ত' )__অর্থাৎ বৃষ্টি ও বজাকুলিত 

মেঘ। কিন্ত এস্থলে অর্থ বৃষ্টি (স্বামী ও শঙ্কর)। মধু ও গিরি বলেন” 

এই সত্য প্রত্যক্ষ সিদ্ধ । 

বৃষ্টির উদ্ভব যত হেতু- নন স্বতিতে আছে_ 

“অন 'প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে । 

আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টি বুষ্ট্েন্নং ততঃ প্রজাঃ ॥” 

। অর্থাৎ অগ্িতে যে আহুতি প্রদান করা যায়, তাহ! আদিত্যের জি- 

মুখে উপস্থিত হয়। তাহা! হইতে আদিত্য প্রভাবে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি হইতে 

বন্ুমতী ফলবতী হইলে অন্ন উৎপন্ন হয় ও তাহা হইতে প্রজা সষ্টি হয়। 

মৈত্রায়ণী শ্রতিতে (৬৩৭ ) আছে-_- 

“আদিত্যাজ্জায়তে বুষ্টিঃ বুষ্টেরন্নং ততঃ প্রজা |” 

ছান্দোগ্য উপনিষদে (৭181২ ) আছে যে ব্রন্দ_“বর্ষস্ সংকৃত্তা 

অন্নং সংকল্যতে অন্নন্ত সংকৃপ্রেঃ প্রাণাঃ 1” ইহা ব্যতীত ছান্দোগা ও 

বৃহারণযকে পঞ্চাগ্লিবিদ্যায় উক্ত হইয়াছে যে দেবগণই যজ্ঞদ্বার! ্রজাসথটি 

করেন। তীহারা এই লোকরূপ অগ্নিতে শ্রদ্ধা! আছতি দেন, তাহা হইতে 



তৃতীয় অধ্যায়। ২০৫ 

দৌম উৎপন্ন হয়। তাহার! পর্জন্তরূপ অগ্নিতে এই সোম আহুতি দেন, 

তাহা হইতে বর্ষণ হয়। দেবতার পরে পৃথিবীরূপ অগ্নিতে এই বৃষ্টি আহুতি 

দেন, তাহা হইতে অন্নের উৎপত্তি হয়। তাহারা পুরুষরূপ আগ্তে এই 

অন্ন আঁহুতি দেন, তাহা হইতে রেতঃ উৎপত্তি হয়। পরে স্ত্রীক্ূপ অগ্নিতে 

সেই রেতঃ আহুতি দেন, তাহ! হইতে জীবগণের উৎপত্তি হয়। এ তত্ব 

গরে চতুর্দশ অধ্যায়ে চতুর্থ শ্লোকের ব্যাখ্যাশেষে বিবৃত হইবে। আমর! 

এইরূপে জানিতে পারি যে দেবগণ যে যজ্ঞরূপ কর্ম করেন, তাহ৷ 

হইতেই জীবগণের উৎপত্তি হয়। 

যাহাহউক খণ্বেদে বৃষ্টির উৎপত্তিতত্ব যেরূপ বিবৃত হইয়াছে তাহা 

এলে উল্লেখ করা কর্তব্য । আদিত্য দেবতা রশ্মির দ্বারা জলীয় বাম্প 

আকর্ষণ কৰেন। সেই বাম্প অন্তরীক্ষে বাযুস্তরে অবস্থান করে। তাহা 

₹ইতে বৃষ্টি হয়। কিরূপে এই, বৃষ্টি হয়, তাহা বুঝিতে হইবে । খাথেদান্ুসারে 

ইন বুষ্টিদাতা দেবতা । মেঘের-_ বিশেষতঃ ঘনকৃষ্ণ মেঘের খগ্ধেদীয় নাম 

বত্র ঝ”অহি। শরুদ্গণের সহায়ে ইন্দ্র বজ প্রহার দ্বারা এই মেঘরপ বৃত্রা- 
স্থরকে বধ করিলে, তবে মেঘ বুষ্টিরূপে পরিণত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 

খথেদের প্রথম মণ্ডলের ৩২ স্থক্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে । অতএব 
ধথেদ অন্ুসারেও তড়িৎই বৃষ্টি উৎপাদনের সহকারী কারণ। হৃর্য্য-রশ্মিযোগে 

যে জল বাম্প হইয়া উদ্দে্ বাযুস্তরে বাষুর সহিত অবস্থিত থাকে, তাহাকে 

ঘনীভূত করিয়া আবার বায়বীয় অবস্থা হইতে জলীয় অবস্থায় ক্ষুদ্রজলকণ! 

রূপে পরিণত করিয়া এবং তাহার্দিগের সংযোগ দ্বারা মেঘ উৎপাদনের 

এবং মেঘকে বুষ্টিবূপে পরিণত করিবার প্রধান কারণ,__এই তাড়িত। 

 বৃষ্ট-দেবতা ইন্দ্র এই তাড়িতের সহায়ে জলীয় বাম্পকে মেঘরূপে পরিণত 

করেন, এবং সেই মেঘকে ভিন্ন করিয়৷ বৃষ্টি উৎপাদন করেন। 

এই বৃষ্টি উৎপাদন কর্ধে আমরা যদি দেবতার সহায় হই, অতিবৃষ্টি 
অনাবৃষ্টি প্রভৃতি নিবারণ হইতে পারে। আধুনিক বিজ্ঞান, তাঁহার যে 
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উপাক্সই আবিষ্কার করুক, আমাদের দেশে প্রাচীন খধির1 যঞ্তনূপ উপাটা 

তাহা সম্পাদন করিতেন, যজ্জদ্বার! তাহার! দেবতাদের এই কর্শের সহা? 

হইতেন। ৫3 
মানুষ যজ্ঞ দ্বারা কিরূপে এই বৃষ্টি উৎপাদন কর্শে দেবতাদের' সহায 

হইতেন, তাহা এস্লে বিবৃত হইয়াছে । মানুষ যক্ত করিয়াই দেবতাদের 

সেই ভৃতোত্তবকর কর্মের সহায় হন। তাহারা! যজ্তে যে আহুতি দেন 

তাহা হইতেও অন্ন উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ তাহা এই দেবতাদের দ্বার 
অন্ন উৎপত্তির সহায় হয়। কিরূপে সঙ্ীয় হয়, তাহাই এই গ্নো 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 

এস্থলে উক্ত হইয়াছে যে, দেবতার উদ্দেশে অগিহোত্রাদি জে ? 

আহুতি প্রদান কর! যায়, তাহাই এক অপূর্বাখ্য হুস্মম শক্তি বাধ 
যুক্ত হইয়! বাম্পাদিরূপে রশ্মি-পথে সৃর্ধ্যাতিমুখে আরোহণ করিতে থাকে 
পরে সেই শক্তির সহায়ে বৃষ্টি হয়, এবং তাহা! হইতেই ব্রীহ্যিবাদি 

জন্মের এবং পুর্বোল্লিখিত রূপে তাহা হইতেই ভূত-স্ষ্টি ও বৃদ্ধি হা 
(গিরি)। সুতরাং যঙ্জদত্ত হবিই পরে অন্নরূপে পরিণত হয় ও জীবদেই 
বন্ধন করে। 

এই কথা আরও বিশদ করিয়া বুঝিতে হইলে, আধুনিক বিজ্ঞান 
সন্ত দুই একটি তত্বের আলোচনা করিতে হয়। হ্ুর্যের উত্তাগে রা 

যখন বাম্পরূপে পরিণত হইয়া! উর্ধে উখ্িত হয়, তখন তাছার গহিগ। 

কতকটা দেই তাপ অন্তহিত হয়। বিজ্ঞ/নের ভাষায় তাহাকে [তো 

1952 বলে। সেই বাম্প পুনর্বার বৃষ্টিকূপে পরিণত হইতে হুদ, 
তাহার সেই অন্তভূর্ভি তাঁপ বাহির হইয় যাওয়ার প্রয়োজন হয়। উরে 
স্থিত শীতল বাযুস্তরের সংযোগে, অথব! উর্ধাগমন-ক্রিয়া সম্পাদন হে? 
সেই জলীয় বা্পের তাপ সম্পূর্ণরূপে দুর হুইতে পারে না-ই 
বিজ্ঞানবিধৃগণ এক্ষণে গিদ্ধাস্ত করিয়াছেন । তাহারা! এখন অনুমান করেন 
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যে, তড়িতের ক্রিয়া-বিশেষের দ্বার দেই কাধ্য সম্পন্ন হয়। এই জন্য 

বাশ যখন প্রথমে মেঘরূপে পরিণত হয়, তখন তাহার সহিত বিদ্যুৎ 

ু্পণ হয়। নম্তবতঃ এই বাণ্পের অন্তভূতি উত্তাপ কোনরূপে তড়িৎ-শক্তিতে 

পরিণত হয়। এবং সেই তড়িৎ এবং পৃথিবী হইতে আকৃষ্ট তাহার বিরোধী 

তড়িৎ পরম্পর আকর্ষণ-নিয়মান্থুসারে একীভূত হইয়া, বিদ্যুৎ স্করিত হয়, 
এবং তখন বাণ্পের সেই অস্তভূতি উত্তাপ হাসপ্রাপ্ত হওয়ায়, বাম্প বুষ্টিরূপে 

পরিণত হয়। সুর্য হইতে বিস্ফুরিত তেজ-_তড়িৎ চুৰ্ক-শক্কি-রূপে 
কতকট। পরিবর্তিত হইয়!, বাম্পের তাপকে তড়িৎ রূপে পরিণত করে। 

এই জন্ সুর্যের তড়িতের হীস-বুদ্ধির সহিত অতিবুষ্টির ও অনাবৃষ্টির 

সম্পর্ক আছে,_বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ ইহ! সিদ্ধান্ত করেন। অতএব 

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতকে সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, কোন উপায়ে উর্ধস্থিত 
বাম্পে এই তড়িৎ-শক্তির সংযোগ-বিয়োগ ক্রিয়া! দ্বারা অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্ট 

নিবারণ কর! যাইতে পারে। সম্প্রতি আকাশাভিমুখে ডাইনামাইট 

নিক্ষেগ করিয়া, তাহার সহস! বিশ্লেষণ জনিত শব্ষের কম্পন হুইতে বৃষ্টি 

উৎপাদনের চেষ্টা হইয়াছিল । কিন্তু তাহা কার্য্যকরী হয় নাই। 

এস্থলে বৃষ্টি উৎপাদনের সেই প্রাচীন উপায় উল্লিখিত হইয়াছে । অশ্নি- 

হোত্রাদি বজ্ঞে, অগ্নিতে যে হুবিঃ ক্ষেপণ করা হয়, তাহার অপুর্ব ধর্ম বা 

কোন বিশেষ শক্তির সহিত ধূম ও বাম্পাকারে হুরধ্যরশ্মি-পথে উর্ধে উঠির! 
জলীয় বাম্পের সহিত মিলিত হয়, ও তাহাকে বৃষ্টিতে পরিণত করে (শঙ্কর 

ও মধুহদন )। বিজ্ঞান সাহায্যে আমরা এ কথ বুঝিতে পারি। আধা 
বলিতে পারি ষে এই অগ্নিতে আহুত দ্রব্যের বাম্প উদ্বে জলীয্ন বাশ্পের 

সহিত মিলিত হয়। সেই হব্যের বাম্পকণাকে কেন্দ্র (70০1০৪) 
করিয়। তাহারই বিশেষ শক্তি সাহায্যে জলীয়বাশ্পকে জলক ণারূপে পরিণত 
কারবার সহায় হয়, এবং এই জলকণার সংযোগে মেঘের উৎপত্তির সহায় 
ইম। আরও বল! যাইতে পারে যে বহু বৃহৎ যজ্ঞাপ্রিকুণ্ডে যে ঝছ পরিমাণে 
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হব্যাদি নিক্ষিপ্ত হয়, তাহাও হয়তঃ বাম্প হইয়া উপরে উঠিবার সময় 
বিছাৎ-শক্তি উৎপাদন করে। সেই জন্ত তাহাই জলীয়বাষ্পকে বৃষ্টিতে 

পরিণত করিবার সহায় হয়। ৩ 

ইহা! ব্যতীত আরও এক কথা আছে। যজ্ঞে আহুতিরূপে 'নক্ষপ্ 

এই হবিঃ বাশ্পরূপে জলীয় বা্পের সহিত উদ্ধে সংমিলিত হইয়া মেই 

হবিঃ সম্ভৃত বাম্প বৃষ্টির সহিত ভূমিতে পড়িয়া ভূমির উর্ববরতা-শক্তির বৃদ্ধি 
সাধন করে । শুধু তাহাই নহে। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, এই হবিঃসন্তৃত 

বাষ্প মধ্যে জীবদেহ সংগঠনকারী অণু অধিক পরিমাণে বর্তমান থাকে। দে 
গুলি আধুনিক বিজ্ঞানাবিদ্কৃত চ:০96911950) £6117)-0611 বা 0201110১ 

কিনা, তাহা! পরীক্ষা! করিলে জানা যাইতে পারে। যদি তাহা হয়, 
তবে এই হবিঃ শুধু ভূমির উর্ধরত। বৃদ্ধি করে ন1। সেই ভূমিতে যে শন 

হয়, তাহাতে এই হুবিঃ হইতেই জীবদেহ গঠনকারী অণুর পরিমাণ বৃৰি 
হয় । এবং সেই শন্তে জীবদেহের বীজ থাকে । এইক্*প জীবদেহ গঠনোগ- 

যোগী অনুবিশিষ্ট শস্তই প্রকৃতপক্ষে আমাদের দ্বেহের উপযোগী । বহার 
অভাবে আমাদের দেহ নিস্তেজ হুইয়া৷ পড়ে, উপযুক্ত সন্তানোৎপাদক 

রেতঃ ক্ষীণ হয় ও ভীব-ৰীজের অপুষ্টিকর হয়। এ তত্ব যদি সত্য হয়, তবে 

যজ্ঞ যে আমাদের কত উপকারী, তাহ! বেশ বুঝিতে পার! যাইবে । বজ 

দ্বার! ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধির ভার, এবং আমাদের দেহের গ্রক্কৃত উপযোগী 

শশ্ত যাহাতে উৎপন্ন হয়,_-এইক্বপ কঠিন কার্ষ্যের ভার পূর্বকাণে 

নিরক্ষর কৃষকের হস্তে রাখার পরিবর্তে সকল গৃহস্থের উপরই ন্তন্ত ছিন, 

এবং এই জন্য যজ্ঞ সকল গৃহস্থেরই কর্তব্য ছিল। তখন প্রাচীন আর্য 

জনপদ সকল গৃহস্থের সম্পাদিত যক্ঞ-ধুমে পূর্ণ থাঁকিত। সেদিন 
চলিয়! গিয়াছে। 

এ সম্বন্ধে আরও এক কথা বলিতে হইবে। . আধধ্যসমাজ গ্রতিষাত 
দয়ানন্দ সরন্বতী, যজ্ঞের অগ্তরূপ উপযোগিতা! বুঝাইয়াছেন। আগর 
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মিলিত হইয়া যে জনপদে বাস করি, আমাদের মল-মৃত্র শ্বাস প্রস্বাসাদি 
দ্বারা পেই জনপদের ভূমি, জল ও বাযু দূষিত হয়। যক্ঞই সেই জনপদের 
হি উমি, জল ও বায়ুকে বিশুদ্ধ করিবার প্রধান উপায় ছিল। যজ্ঞে 
আহুত হবিঃ বৰাম্পাকারে পরিণত হইয়া, দুষিত বাষুকে বিশুদ্ধ করিত। 
দূষিত বায়ুই আমাদের অধিকাংশ সংক্রামক রোগের কারণ। বায়ু শোধিত 
হইলে আর সে সকল সংক্রামক রোগ হইতে পারে না । এইরূপে যজ্ঞ দারা 
তুমি ও জল শোধিত হইত। এই জন্য আর্য খবিগণের মতে যন্তানুষ্ঠান 
সেই জনপদস্থ প্রত্যেক গৃহস্থেরই কর্তব্য ছিল। ইহা সেই জনপদের 
্বাস্থারক্ষার প্রধান উপায় ছিল । ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায় বোধ হয় 
এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। দয়ানন্দ সরম্বতী কৃত খখ্েদ ভাষ্যভূমিকায় 
(৪১ পৃঃ) আছে--'স চ অগ্নিহোত্রম্ আরভ্য অস্বমেধপর্য্যস্তেযু বজেযু 
শগক্গিমিষ্টপুষ্টরোগনাশক-গুণৈযুক্তিন্ত সম্যক সংস্কারেণ শোধিতন্ত দ্রব্যস্ত 
বামুবষ্টিভ্বলশুদ্ধিকরণার্থম্ অগ্লৌ৷ হোমঃ ক্রিয়তে। স তন্বারা সর্বজগৎ 
হথকাধ্যেব ভবতি। *** যজ্ঞঃ পরোপকারায় ভবতি 1» 

এই তত্ব হইতে পূর্বোক্ত ১১।১২।১৩ গ্লোকের অর্থও কতকটা বুঝা 
বাইবে। কেন না, ষজ্তের দ্বারা কিরূপে আমরা সংবন্ধিত হইতে পারি, 
তাহার এক কারণ ইহা হইতে :জানা যাইবে । আর এই যজ্ঞ হইতে 
রিকারিণী শক্তির অথিষ্ঠাত্রী দেবতা বরুণ বা পর্জন্াদেব, ও বিছ্বাৎ- 
শক্তির আধার আকাশ দেবতা ইন্জ্র কিরপে সংবগ্গিত হন, অর্থ 

বগ্ত হইতে তাহাদের শক্তি কিরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, ,তাহাও বুঝ! 
বাইবে। 

আরও এক কথা উল্লেখ করা কর্তব্য। স্ুকুতি-শক্তি বলে মৃত্যুর 
পর জীব গুক্মশরীর লইয়া বিছ্যাৎপথে সুর্য্যলোকাতিমুখে গমন করে। 
মার যাহাদের ততদূর স্রুতি-শক্ি নাই, তাহারা তত উ্মে, বাছু ও 
মন্তরিক্ষ অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না। ইহারা, এবং ফ্লাহার! 
এ 



২১০ জ্ীমদ-ভগবদগীতা । 

স্বর্গে গিয়া ভোগক্ষয়ে পরে পুনজ্ঞন্গ্রহণ করে, তাহার! আকাশ- 

বাযুক্রমে হবিঃবাম্পের সহিত বৃষ্টিমুখে ভূমিতে পতিত হয়, * 
শন্তের অন্তর্নিবিষ্ট হুইয়। জীবদেহে প্রবেশ করে ও পরে সময় গং 

হইলে, শুক্র ও শোণিতের যোগে নিজ কর্মান্ুগুণ স্থৃল-শরীর গ্রন্থ 
করে। শাস্ত্রে এই পুনর্জন্মতত্ব পূর্বে উক্ত হইয়াছে। মই 

সংহিতায় আছে;_- ৃ 

“যদাণুমাত্রিকো তৃত্বা বীজং স্থান্ন, চরিষণ চ। 

সমাবিশতি সংশ্থষট স্তদ মৃত্তিং বিমুঞ্চতি ॥% ১৫৬ 
অতএব যন্ত দ্বারা উপযুক্ত অন্ন সৃষ্ট হইয়! সেই অল্ন আমর 

ভোজন করিলে যে রেতঃ উৎপন্ন হয়, তাহা হইতেই আমাদের 

উপযুক্ত সন্তান উৎপন্ন হয়। এইরপে পরোক্ষ ভাবে বজ্ঞই 

জীবোতৎপত্তির সহায় । | 
সে যাহা হউক, জীবদেছোৎপাদক পোষক শন্ত উৎপাদন করিতে ৫ 

প্রকৃতির কতকট। শক্তির বায় হয়-_ ইন্দ্র বরুণা্দির শক্তির যে কত্তকট 

ক্ষয় হয়,তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে । কেন না,বিজ্ঞানের আবি 
তত্ব হইতে সকলে বুঝিতে পারিবেন যে, উপযুক্ত-পরিমাণ শঙ্জির বায 
ব্যতীত শম্ত উৎপাদন-রূপ কার্ধ্য সম্ভবে না । পরে সেই শক্তির যদি পুর 

না হয়-_তবে ইন্দ্র ও বরুণ-শক্তির ক্রমে হাঁস হইতে পারে। যজ্ঞ দ্বার 

সেই শক্তির পূরণ করিতে হয়,__-অনাবৃষ্টি বা অন্পবৃষ্টির মূল কারণ নিবার' 
করিতে হয়। এইজন্তই বল! হইয়াছে যে, যে মানব এই শক্তি দ্বার 
পুষ্ট হইয়া-_পরে এই শক্তিকে নিজে পুষ্ট না করে--সে পাপী ৫ 
পাপাহারী এবং চোর। | 

কর্ম হতে যজ্ঞের উত্তব-_এই যজ্জধন্মাখ্য ক্ষ অপূর্ব শর্ক| 

উৎপাদনের কারণ কর্ধ, অর্থাৎ তাহ! খত্ধিক্ যজমানাদি-ব্যাপার-রূণ বর 
বিশেষের দ্বারা সাধ্য হয়, ( মধু শঙ্কর, গিরি )। এই কর্ম কাহাফে বণ! 



তৃতীয় অধ্যায় । ২১১ 

আহা পরে গীতায় (৮৩ শ্লে!কে ) উক্ত হইয়াছে । যথা “ভূতভাবোস্তবকরো 
বিসর্গ: কর্মমসজ্ভিতঃ 1 কর্ম প্রধানতঃ ছুইরূপ-_-এক ত্যাগ, আর এক 

রী, এন্থলে এই গ্রহণাত্মক কর্মের কথা উক্ত হয় নাই। এ কর্ম 
*্ত্যাগাত্মক ৷ মানুষের কর্ম কেবল তাগাত্মক হইতে পারে না। মানুষ 

উপাদেয় বিষয় গ্রহণ করে, তাহা তাগ করিতে চাহে না। মানুষ জন্ম জন্ম 

ধরিয়া গ্রহণই করিতে থাকে, অথব! উপাদেয় গ্রহণ ও হেয় ত্যাগ করিতে 

থাকে । এইরূপে মানুষের জন্ম জন্ম ক্রম বিকাশ হয়। মানুষ যখন এইরূপে 

কুমোন্নত হয়, তখন তাহার ত্যাগ-প্রবুত্তির বিকাশ হইতে আরম্ভ হয়, 

তখন সে সঞ্চিত উপাদেয় বস্তু ত্যাগ করিতে অর্থাৎ পরার্থ ত্যাগ করিতে 

এবং হেয় বস্তও পরার্থ গ্রহণ করিতে পারে । ইহাকেই সাধারণ ভাবে 

ত্যাগ বলা যায়। যাহা প্রকৃত কর্ম নামের যোগ্য, তাহ! এই ত্যাগাত্মক 3 

অর্থাৎ ইহা পরার্থে উপাদেয় বিষন্-ত্যাগাত্মক, ও পরার্থ হেয়-বিষয়-হুঃখ- 
নাররক্রসদি ). গ্রহ্ণাত্মক | ইভাই কর্ম। এই কর্ম দ্বার! সর্ধবস্ৃত উপকৃত 

হয় তাহাদের ভূতভাবের বৃদ্ধি হয়। ভগবান্ গীতাপ্ন কেবল এই 

কর্মেরই উপদেশ দিয়াছেন । 

ভগবান্ সদ' পূর্ণ, তাহার প্রাপ্তব্যও কিছু নাই, রক্ষিতব্যও কিছুই নাই। 
হ্বতরাং তাহার কর্তব্যও কিছু নাই। তথাপি ভগবান্ কর্ম করেন) ইহা পরে 
(২২ ক্লোকে) উক্ত হুইয়াছে। ভগবানের সে কর্ম এই ত্যাগাত্মক । 

তিনি আপনার ম্বভাব--নিগুণ, নিক্ষিয়, শাস্ত, প্রপধণতীত ভাব, জ্ঞাগ 
করিয়া এই জগৎ রক্ষাদদি-রূপ কর্ধে নিরত। ভগবানের এই ত্যাগাত্মক 

ইতভাবোস্তবকর কর্ম হইতে প্রথম যজ্ঞের উৎপত্তি হয়, তাহ! পূর্বে উল্লেখ 

করা হইয়াছে । সেই যজ্ঞের নাম পুরুষ-যজ্ঞ । তাহাই খণেদে প্রসিদ্ধ 

পুরুষ-নূক্তে উক্ত হুইয়াছে। ভগবান্ এই স্থষ্টি জন্ত প্রথম আপনাকে 

বলি দিয়! যজ্ঞ করেন, তিনিই দেবতারূপে সে বক্ত করেন। এই মহাত্যাগ 

(১9008০ )। ইহাতেই আকাশাদিক্রমে সমুদায় স্থষ্ি হয় ও জীবগণের 



২১২ ভ্রীমদ্-তগবদগীতা । 

উৎপত্তি হয়। অতএব আদ্দিতে পরম পুরুষের সেই মহাত্যাগাত্মক কর্ণ 

হইতেই যজ্ঞের উৎপত্তি। এ 

সাধারণ ভাবে এই গ্লোকের অর্থ এই যে, ত্যাগাত্মক কর্মঞ্হ/৫ই 

যজ্ঞের উৎপত্তি। যতনূপ ত্যাগাত্মক কর্ন হইতে পারে, তাহার মধ 
যজ্ঞরূপ ত্যাগাত্মক কর্ম ই শ্রেষ্ঠ, সেই ত্যাগাত্মক কর্মের চরম বিকাশ। 

যজ্ঞ সমুদায় ত্যাগাআ্বক কর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কেন, তাহ পূর্বে উক্ত 

হইয়াছে। 

কন্ম্ম ব্রন্ষোন্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্তভবমূ। 

তক্মাৎ সর্ববগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিঠিতম্ ॥১৫ 

ব্রহ্ম হ'তে হয় জেন কর্ম্মের উদ্ভব, 

ব্রহ্ম সমুস্তব হন্ অক্ষর হইতে, 
সর্ববগত ব্রহ্ম তাই নিত্য যজ্ঞে স্থিত ॥ ১৫ 

মুণ্ডকোপনিষদের প্রথম মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডের অষ্টম শ্লোক এইরূপ_ 
“তপস৷ চীয়তে ব্রহ্ম ততোইম্নমভিজায়তে । 

অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্মনস্থ চামুতম্ ॥” 

(১৫) ব্রহ্ম--বেদ (শঙ্কর, ম্বামী, গিরি, মধু» বলদেব )। খণেদের 

পুরুষনূক্তে আছে “তশ্মাৎ যক্ঞাৎ সর্বহুত খচঃ সামানি জজ্ঞিরে” অর্থাং 

উক্ত পুরুষষজ্ঞ হইতে বেদের উৎপত্তি। এঁতরেয় আরণ্যকে আছে, 

“তদ্দিতি বা এতস্ত মতো ভূতন্ত নাম ভবতি যোসৌ তদেবং নাম বোর 

ভবতি ব্রদ্ধ ভবতি।” অর্থাৎ ব্রহ্ধ প্রতিপাদক বেদ ব্রহ্ম নামে অভিহিত। 

রামানুজ বলেন, "এখানে ব্রহ্ম অর্থে প্রর্কতি ব! পরিণামরূপ শরীর। 
কারণ গ্লীতার ১৪শ অধ্যায়ের ৩য় লোকে আছে-_-"মমযোনি মদন তি 



তৃতায় অধ্যায়। ২১৩ 

গর্ত দধাম্যহম্।” কোন কোন টীকাকার বলেন, ব্রহ্ম এখানে ব্রহ্ধা । 

দে অর্থ নিতান্তই অসঙ্গত। কেহ কেহ অর্থ করেন, -'ঙ্ধাক্ষরসমুদ্ভবম্, 

বর্টিত ব্রদ্ধা ও অক্ষর একই সময়ে উদ্ভূত, ইহাই বুঝায়। এ অর্থও 
৮ 'অসঙ্গত। গীতায় ব্রহ্ম” ও পরংব্রহ্গ উভয়ই উল্লিখিত হইয়াছে ] 

'অক্ষরং ত্রন্ম পরমং? (৮৩)। এই স্থলে অর্জুন প্রশ্ন করিয়াছিলেন, 'ব্রহ্ধ' 

কি? তাহার উত্তরেই এই কথ উক্ত হইয়াছে । সে স্থলে ব্রহ্ম ও "ব্রহ্ম 

পরমং একই । এস্থলে উক্ত হইয়াছে, ব্রহ্ম অক্ষর হইতেই উৎপন্ন, অর্থাৎ 
'অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং' হইতে উৎপন্ন । স্থতরাং এই ব্রক্ষ পৃথকৃ। পরে 

ব্রয়োদশ অধ্যায়ে যে ব্রহ্মতত্ব বিবৃত হইয়াছে, সেই ব্রহ্গও এস্থলে উক্ত 

বন্ধ ভিন্নার্থে বাবহৃত। 

কিন্ত এস্থলে ব্রহ্ম যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাই ব্রক্মশবের মূল 

অর্থ। খগ্বেদে অনেক স্ক্তে, খির! “ব্রহ্ম” রচন| করিতেছেন, এরপ মন্ত্র 

আছে। সায়ন সে স্থলে ব্রহ্ম অর্থে স্তোত্র বুঝিয়াছেন ; ( খথেদ ৭।২০।১ 

ইতিদ্রষটব্য সে স্থলে ব্রহ্ম অর্থে বেদমন্ত্র। কোথাও প্রার্থনা আছে__ 
'আমাদের ব্রহ্ম ও যজ্ঞ বর্ধন কর? ( খণ্বেদ, ১/১০।৪ ) সেখানে বন্ধ অর্থে 

অন্ন। কোথাও উক্ত হইয়াছে পক্রহ্ম দেবানাং পদবী” ( খথেদ, ৭81৭ )। 

কোন স্থলে (আশ্বলাযন শ্রোত হ্ত্রে ১১৯) ব্র্ধ অর্থে কুশের গুচ্ছ। 

এইরূপে বেদসংহিতায় ও ব্রাহ্মণে “বন্ধ” শব্ধ নান! অর্থে ব্যবহৃত হুইয়াছে। 

বু ধাতু হইতে ব্র্ধ। ইহার এক অর্থ বদ্ধন করা ও আর এক অর্থ 
প্রকাশ হওয়1-ব্যাপ্ত হওয়া। এই বু ধাতু হইতে বৃহস্পতি শব্দ 

5ইয়াছে। শ্রুতিতে আছে-_এই বৃহন্পতি বাচম্পতি । এজন্ড বর্ষের 
এক অর্থ যাহা বাক্যরূপে স্ফুটিত হয়। বাক্যরূপেই ব্রদ্ের প্রকাশ। 
(বাইবেলেও ণুঢ। 06 96627010285 05 ৮/০:০” ইহা উক্ত 

হইয়াছে)। শ্রুততে আছে, ব্রচ্গ ঈক্ষণ ব! কল্পনা করিলেন, আমি বহু 

উইব। এবং নাম ও রূপ হবার! তাহা ব্যাক্কৃত করিলেন। “নাম__বাক্য 

এক 
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বা শব দ্বারাই কল্পন! করা যায়। ( পরে ৮১৩ গ্লোকের ব্যাখ্যা ভ্রষ্টবা)। 

এই জন্ত অক্ষর পরব্রহ্গ প্রথমে “শব ব্রন্ধরূপে প্রথম প্রকাশিত হন, 

এবং সেই শব্ষের বা বাক্যের বর্ধন দ্বারা বদ্ধিত হন, এবং তাহা 
এ জগতের বিকাশ হয়। এই শব-্গষই_বেদ। ইহা নির্ী। 
স্তায় সহজভাবে হিরণ্যগর্ভের মুখ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, ইহা! শ্রুতি- 
উক্তি । খধিগণ সেই বেদার্থ দর্শন করিয়৷ তাহা! যেভাবে যিনি গ্রহণ 

করিয়াছেন, তাহাই আমাদের উপকারের জন্য প্রকাশ করিয়াছেন। 

ইহাই আমাদের বেদ। 
অতএব এস্থলে ব্রহ্ম অর্থে শব্বব্রঙ্গ বা বেদ। 

কর্ম্মের উদ্তব-_অর্থাৎ বেদই করের প্রমাণ (মধৃ)। অথবা! বেন 

হইতেই কর্মের প্রবৃত্তি (বলদেব, স্বামী )। প্রকৃতি-পরিণামর্প শরীর 

হইতেই কর্মের উদ্ভব হয় ( রামান্জ)। , রামান্থজের অর্থ এ্থলে 

সঙ্গত নহে। 

অক্ষর হইতে-_পরমাত্মার নিশ্বাস হইতে যেন পুরুষের নিথর 

সায় বুদ্ধি প্রয়োগ বা চেষ্টা বিন! বেদ উড্ভৃত হইয়াছে । (মধু; শঙ্কর, 
গিরি )। শ্রুতিতে আছে “অন্ত মহতো ভূতন্ত নিশ্বসিতমেতৎ খগ্বেঃ 

যজুর্বেদঃ সামবেদঃ1” (মুণ্ডক, ১।১।৫ 7 বৃহদারণ্যক, ২।৪।১০) রামানু 

বলেন-__অক্ষর বা! জীবাত্মা হইতে উদ্ভৃত। এ অর্থ সঙ্গত নহে। 
কারণ, গীতার ৮ম অধ্যায়ের ৩,১১,২১ক্লেকে,১২শ অধ্যায়ের ৩য় শ্লৌকে 

এবং ১৫শ অধ্যায়ের ১৬শ শ্লোকে এই “অক্ষর, শবের অর্থ পাওয়া যায়। 

সেই সব শ্লোক হইতে জানা যায় যে, এই স্থষ্টিতে পুরুষ তিনরপ-ক্ষর 

অক্ষর ও উত্তম। তন্মধ্যে ক্ষর পুরুষ--জীব, কেন না তাহা ব্রদ্ধে লা 

হইতে পারে । অক্ষর পুরুষ “কুটস্থ” । অর্থাৎ নিগু? ব্রহ্ম বা পরমাস্মাই ূ 

অক্ষর। তিনি অক্ষয় পুরুষরূপে সর্বজীবদেছে জীবের সহিত অবস্থিত। 
খণ্েদের ১ম মণ্ডলের ১৬৪ সুক্তের ২১শ খকে আছে-. 
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“দা স্ুপর্ণা সধূজ। সথায়। সমানং বুক্ষং পরিষস্বজাতে', 

মর্থাং ছুই পরম্পর যুক্ত সখ্যভাবাপন্ন পক্ষী এক বৃক্ষে বাস করেন। এই 

কুট অক্ষর পুরুষ সর্ববজীবে অবিভক্ত ডাবে অধিষ্ঠান করেন বলিয়া, তিনি 
সত ইহ ব্যতীত অব্যক্ত পরব্রহ্দ যিনি, তাহাকে ও “অক্ষর” বল! 

*হর্রাছে। এই শ্লোকে ্হ্ধ' অর্থে বেদ বুঝাইলে 'অক্ষর” অর্থে-_জীবাস্ম! 
হইতে পারে নাঁ-কেন না বেদ অপৌরুষেয়। অক্ষর অর্থে তাহা হইলে 

পরব্রহ্ধ | ( গীতা, ৮৩ ) রামানুজের অর্থ ধরিলে 'ব্রহ্ধ” অর্থে মহদযোনি বা 

তাহা হইতে জাত ভূতশরীর বুঝিতে হইবে ও “অক্ষর” অর্থে জীবাত্ম- 
হইবে। কিন্তু এ অর্থসঙ্গত নহে। (১৩১২ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য )। 

সর্বগত---সর্ধ প্রকাশক (মধু, শঙ্কর)। মন্ত্রার্থবাদের দ্বার! সর্ব 

ইতের প্রয়োজনীয় আখ্যানাদিতে অবস্থিত (স্বামী)। সকল শরীর 

অশিকার করিয়া বাসকারী (রামানুজ )। 
বন্ধ অর্থে যদ্দি বেদ" হয়, তবে (তিনি কিরূপে সর্বগত হন? ইহার 

একান্ত গ্রাহ্থ.উত্তর এই যে, অক্ষরব্রন্দ হইতে যে শবব্রন্দের উৎপত্তি, 

হাতেই সমুদায় জগৎ প্রতিষ্ঠিত। সেই বেদাহুলারেই এই জগতের 
উৎপত্তি ও স্থিতি। ব্রহ্ম এজন্ত যেরূপ কল্পন! করেন, বেদরূপ বাক্য 

বারা তাহা সন্তাধুক্ত হুইয়! প্রকাশিত হয়। প্রসিদ্ধ জর্মাণ দার্শনিক 
হেগেলের কথায় 7070421,6 15 7610£ 1 স্পাইনোজ! বলিয়াছেন, 

ধন্দের তুই ভাব (7/০০০০)---11)0881)৮ এবং 150615100 | এই 

[11005 (10685) ব! কল্পন! বাক্য (৮/9709) দ্বার! ব্যক্ত । সেই বাক্য- 

সম্টই বেদ। এইজন্ত বেদ ব! শব্ব্রহ্গকে সর্বগত বল! হয়। 
নিত্যযজ্েঞ স্থিত-_-জ্ঞ হইতে যে অতীন্দ্রিয় অপূর্ব ধর্ম বা শক্তি 

গন্মে, তাহাতে অবস্থান করেন ( মধু)। যজ্ঞ বিধি-প্রধান বলিয়া তাহাতে 

বাস করেন (শঙ্কর)। নিজস্থষ্ট প্রজার জীবনোপায় বলিয়া! অতি প্রিয় বক্তে 
মধিঠিত থাকেন (বলদেব )। তিনিই যজ্ঞের মূল (রামানুজ )। সর্ব 
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ব্যাপী অক্ষর পুরুষ সর্বদ| যজ্ঞের উপায়ভূত হুইয়া তাহাতে অধিষ্ঠিত 
থাকেন ( স্বামী )। 

মূলে আছে-_“নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষিতম্চ। এই শবব্রহ্গ সর্ব 
প্রতিঠিত থাকেন। কেবল যে মানুষের যজ্ঞে প্রতিঠিত থাকেন, রত 

নহে। ব্রন্দের একটি রূপ অধিষজ্ঞ। প্রতি দেহে তিনি অধিষজ্ঞ রূগে” 

থাকেন (৮1৪ )। যে প্রাণকর্শ দ্বারা এই দেহ রক্ষিত হয়, তাহাকে 

প্রাণাগ্রিহোত্র বলে। ইহ! ব্যতীত এই স্থ্টিকল্পে যে প্রথম যজ্ঞ 

পুরুষনূক্তে উক্ত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়াছি । দেবগণের যে যজ্ঞ 

দ্বারা এই জগৎ বিধৃত, ও জীবের উদ্ভব হয়, তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে । 

এই সর্বষজ্ঞই বেদবিহিত এবং সেই বেদ দ্বারাই অক্ষর সর্ধগত ব্রহ্গ 
সর্বযজ্ঞে অধিঠিত থাকেন। 

এই শ্লোকের একরূপ সহজ অর্থও হইতে পারে ? বথা,_-অক্ষর পর- 
ব্রহ্মের এক চতুর্থ পাদ ( পুরুষসক্ত দ্রষ্টব্য) মাত্র মায়াযুক্ত সণ ব্রহ্মরূপে 

জগতে প্রকাশিত। এই মায়ার গুণত্রয় হইতে কর্ম্নের উৎপত্তি । এ্ঞ্ধাই 

এই কর্মের আধার ও যজ্ঞরূপ কর্মের অধিষ্ঠাত| । 

এবং প্রবন্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ। 

অঘায়ুরিক্দ্িয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥১৬ 

এইরূপে প্রবর্তিত চক্র যে হেথায় 
নহে অনুবস্তী, পার্থ-_সেই পাপ-প্রাণ, 
ইন্দ্রিয়-নিরত-_-বুথা জীবন তাহার ॥ ১৬ 

(১৬) প্রবর্তিত চক্র-_বেদ-বজ্ঞ পূর্বক ইশ্বর: প্রবন্তিত জগৎচক্র 

( শঙ্কর )। জীবের পুরুযার্থ দিদ্ধির জন্ত গ্রবন্তিত কর্মমাদি চক্র ( স্বামী )1: 
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ব্রহ্ম হইতে বেদের আবির্ভাব, তাহা হইতে কর্দে চোদনা ও বৈদিক কর্ম 
অনুষ্ঠানে ধরন্ম্দোৎপত্তি, তাহা হইতে পর্জন্ত, তাহ! হইতে অন্ন, তাহা হইতে 

ভূজ্জগণ, এবং পুনর্ববার ভূতগণ হইতে কন্ধ প্রবৃত্তি--এই পরমেশ্বর-প্রবন্তিত 
চক্রখু মধুহুদূন, বলদেব)। রামান্থুজ বলেন, “ভূতশরীর (ব্রহ্ম) হইতে 
ক, কর্ম হইতে যজ্ঞ, যজ্ঞ হইতে পর্জন্ত, পর্জন্য হইতে অন্ন, অন্ন হইতে 

ভূতশরীর, পুনর্ববার ভূতশরীর হইতে কর্ন ইত্যাদি-_-এইরূপ কার্যয-কারণ- 
ভাবে জগতে কর্মচক্র প্রবন্তিত হয়। 

অক্ষর পরব্রহ্ম হইতে প্রতি স্থষ্টিতে যে ভূতগ্রণের আদি উৎপত্তি, 

তাছার তত্ব পরে, (১৪।৩ শ্লোকে ) উক্ত হইয়াছে । তাহার পর স্থষ্টি 

অবস্থায় পুনঃ পুনঃ এই ভূতগণের স্থল শরীর গ্রহণপুর্বক উৎপত্তি, ও স্কুল 

শরীর নাশহেতু বিনাশ হইতেছে। জীবগণ এক দেহ ত্যাগ করিয়া 
দেহাস্তর গ্রহণ করিতেছে । ইহার তত্ও পরে (১৪1৪ শ্লোকে ) বিবৃত 

হইয়াছে। সৃষ্টির পরে প্রলয় ও প্রলয়ের পর স্ষ্টি__ইহাই মূল জগং- 

চক্র॥ »তাহার পর স্থষ্টিকালে পুনঃপুনঃ জীবগণের জন্ম-_দ্বিতীয় জগৎ- 

চক্র । তাহাই এন্থলে উক্ত হইয়াছে। কর্ম দ্বারা এই জগৎ-চক্র প্রবর্তিত 
হয়। ভগবান স্বয়ং সে জগৎ-চক্র প্রবন্তিত করেন। বৌদ্ধদের মতে ইহা! 
ধর্ম ক্র-প্রবর্তন। মানুষ কর্ম দ্বারা সেই জগং-চক্র প্রবর্তনের সহায়। 

ভগবান্ নিজে সর্বহৃদয়ে স্থিত হইয়! মার! দ্বার৷ সকলকে স্ব স্ব কার্যে 

নিযুক্ত করেন। যেমায়ামুক্ত সে স্বয়ং একাধ্য নিরত। 

নহে অনুবর্তী- কর্মযোগাধিকারী বা জ্ঞানযোগাধিকারী যে কেহ 

( রামান্ুজ )। যাহারা ইহলোকে কেবল কর্্মাধিকারী, তাহার! (শঙ্কর)! | 

উন্ত্িয়নিরত বিশেষণ যখন এই শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে, তখন এই 
শ্লোক কেবল কর্মাধিকারীকেই উপলক্ষিত করিয়াছে € মধুহুদন )। 

ঞ্তিতে আছে-_এই জীবাত্বা সকল তৃতেরই লোক, অর্থাৎ সকলের 

জন্যই কাধ্য করিবে। সেষেছোম করে, তাহাতে দেবলোকের কার্ধয 
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হয় ; যে উপদেশ দেয়, তাহাতে খষিদের কার্ধ্য হয়? যে পুভ্রোৎপাদন করে, 
তাহ দ্বার] পিতৃলোক তৃপ্ত হয়। সেমনুষ্যদের বাস ও অন্ন দিয়া তাহা- 

দের তৃপ্তি করে, ভূণ ও উদক দিয়া পশুদের তৃপ্তি করে ও শ্বাপদ বাস 

পিপীলিকাদের আহার দিয়া তৃপ্ত করে। এইজন্য রামানুজের “অর্ক 

অধিক সঙ্গত। পূর্বে ১৩শ শ্লোকের টাকায় যে পঞ্চ য্রের কথা উল্লিথিষ্ট' 
আছে, তাহ! যে চিরদিনই গৃহস্থর কর্তব্য, এ কথা সকলেই শ্বীকার করি- 
বেন। তবে অন্ত বেদোক্ত সকাম যজ্ঞ সম্বন্ধে মতান্তর হইতে পারে। 

কিন্ত সে সকল যজ্ঞও নিষামভাবে কর্তব্য বোধে কর! যাইতে পারে ও 

করা কর্তবা। তাহার কারণ পূর্বোক্ত ক় গ্োকে বুঝান হইয়াছে। 
শ্রুতি ( শ্রোত সুত্র দ্রষ্টব্য ) অনুসারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সকল বর্ণের 

লোকের জন্ত চারি আশ্রম বিহিত। প্রত্যেককেই ব্রহ্গচর্যা, গৃহস্থ, 
বানপ্রস্থ ও সন্নাস আশ্রমের মধ্য দিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। 

বাহারা শ্রুতি অনুসারে আপনার জীবনকে নিয়মিত করিতে চাহিতেন, 
তাহার! ব্রহ্নচর্য্যাশ্রম হইতে একেবারে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিতে না রঃ 
শান্ত্রানুসারে তাহা অবিহিত। বৈদিক যুগে কেহই গৃহস্থাশ্রমের কর্তব্য 
ষজ্ঞা্দি কর্ম তাগ করিতে পারিতেন না। বৌদ্ধধর্্ের প্রানুর্গীবে প্রথম 
ভিক্ষুর আশ্রম স্থাপিত হয় এবং বৌদ্বধর্মানুসারে গৃহস্থাশ্রমী না 
হইয়াও, ব্রক্গচর্ধ্যাশ্রমা হইতে সন্গযাসাশ্রম গ্রহণ করা বিহিত 
কইয়াছিল। শঙ্করাচাধ্য হয়তঃ তদনুসারে দশনামী সন্ন্যাসি-সম্পরদায় প্রবর্তিত 
করেন এবং ব্রহ্গচর্যযাশ্রম হইতে একেবারে দন্যাসাশ্রমে প্রবেশ 
করিবার ব্যবস্থা করেন। ইহারাই গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ না করায়, যজ্ঞাদি 
কম্মত্যাগী। আজীবন সন্স্যাপী শঙ্করাচার্ধ্য সেইজন্ত বার বার প্রতিপরর 
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, যে মুমুক্ষু, তাহার যজ্ঞাদি গৃহস্থাশ্রমোচিত করে 
প্রয়োজন নাই। উচ্চাধিকারীর পক্ষে কেবল জ্ঞ!নসাধনই কর্তবা। 

যে নিয়াধিকারী, সেই কেবল চিত্তগুদ্ধির জন্ত গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া যজাছি 
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গৃহস্থাশ্রম-বিছিত ও বর্ণোচিত কর্ম করিবে। বলা বাহুল্য, শঙ্করাচার্ধ্য 

শ্রতির ছুই একটি বচন দ্বারা এই মত প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিলেও 

ইহ১ক্রতিবিরুদ্ধ। কম্্ম যে একান্ত কর্তবা, তাহা গীতায় বিশেষভাবে 

উপদষ্ট' হইয়াছে । িনি জ্ঞানী, যিনি সর্বরূপ আসক্তি-বিহীন, যিনি 

মুক্ত, তীহাকেও কর্ম করিতে হইবে। সে কর্মে বন্ধন নাই, মুক্ত 

পুরুষের কর্ম দ্বারা বন্ধন হয় না। 

“গতসঙ্গত্য মুক্তমত জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ | 

যক্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ( গীতা, 81২৩)। 

অতএব মুক্ত হউন, জ্ঞানী হউন, সর্ব্বাসক্তিশুন্ত সন্ন্যাসী হউন, তীহাকে 

এই লোকহিতার্থ ষক্ঞাদি কর্ম করিতেই হইবে? নতুবা তাহার জীবন 

বুধা। তাহার পুর্ববোক্ত পঞ্চধণ শোধ হয় না, পাপ ও সম্পূর্ণ দূর হয় 

না। সুতরাং শঙ্কর যে সন্ন্যাসীর কর্মত্যাগ উপদেশ দিয়াছেন, তাহ! 

শান্্রবিহিত নহে। পু 
কেহ কেহ বলেন যে, জ্ঞানোৎপত্তিদার! উক্ত গঞ্চখণ আপনিই শোধ 

'স্হইয়া যায়। ইহা সঙ্গত নহে। তবে সঙ্নযাস ও বানপ্রস্থাশ্রমবিহিত 

জ্ঞান-বিতরণরূপ কর্ম ও ধর্মরক্ষারূপ কর্ম দ্বারা সে খণ শোধ হইতে পারে। 

কিন্তু গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া প্রথমে পঞ্চ মহাংজ্ঞান্দি দ্বারা সে খণ শোধই 

প্রকৃষ্ট উপায় ॥। কেহ বলেন, ভগবদ্ ভক্তি দ্বারা সে খণ শোধ হইয়া যায়। 

শ্রাভাগবতে আছে-. 

“দেবধিভৃতাপ্ত নৃণাং পিতৃণাং 
নকিস্করে। নায়মৃণী চ রাজন্। 

সর্বাত্মবনা যঃ শরণং শরণ্যং 

গতো! মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্তম্ * ॥ (প্রীভাগবত ১১1৫।৩৭)। 

* কর্তং কৃত্যং পরিহত্য ; বদ্য। কর্তং ভেদং পরিহ্বত্য । স্বারী। 
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ইহার ব্যাখ্যা গীতাতেই আছে £__ 
“স্বকম্ণা তমভ্যর্চ সিদ্ধিং বিনদতি মানবঃ| (গীতা, ১৮1৪৬ )। 
অতএব কর্ম দ্বারা ভগবানের অর্চনা করিলে, ভগবংকার্ধ্য যা 

ভগবানের শরণ লইলে, তবে এই খণ হইতে মুক্ত হওয়া যায় । অতএব 
এই শ্লোকে যাহা! উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা সর্বাবস্থায় সকলের স্বরে 
প্রযোজ্য, তাহাতে কোনরূপ বাধা নাই। 

বৃথা জীবন তাহার--শঙ্কর বলেন যে, যাহারা অজ্ঞ, জ্ঞানাধিকারী 
নহে, তাহাদের কর্্মই কর্তব্য। যজ্ঞাদি কর্ম না করিলে, তাহারা ইন্জরিয়- 
বিষয়ে ক্রীড়াশীল হয় ও তাভাদের ভীবন পাপময় হয়। আত্মনিষ্ঠা-যোগাতা 
প্রাপ্তির পুর্বে, অনাত্মজ্ঞের কন্মানুষ্ঠান কর্তবা। পূর্বে চতুর্থ শ্লোক 
হইতে এ পর্য্স্ত অনাত্মবিদের কশ্মানুষ্ঠান যে কর্তব্য, তাহার বহু কারণ 
উক্ত হইয়াছে, এবং কন্মানুষ্ঠান না করিলে যে দোষ, তাহা সংকীন্তিত 
হইয়াছে । এ সিদ্ধান্ত যে সঙ্গত নহে, তাহা! আমরা বিশেষ ভাবে বুঝিতে 
চেষ্টা করিয়াছি। ভগবান্ আর ব্যামিশ্রবচনে অঞ্জুনের বুদ্ধিকে ঘোহযুক্ত 
করেন নাই। তিনি সাংখোর জ্ঞানযোগ ও যোগীর কর্্রধোগ এইীঁ 
দ্বিবিধ নিষ্ঠার মধ্যে, এস্থলে সামান্তভাবে যোগীর কম্মফোগ বিবৃত 
করিয়াছেন মাত্র। পর শ্লোক হইতে জ্ঞাননিষ্ঠ সাংখ্যজ্ঞানীদেরও যে 
কর্মযোগানুষ্ঠান প্রয়োজনীয়, তাহ! বিশেষভাবে বিবৃত হুইয়াছে। 

যস্ত্াত্বরতিরেব স্যাৎ আত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ | 
আত্মন্যেব চ সম্তৃষটন্তস্য কার্য্যং ন বিদ্কাতে ॥ ১৭ 

কিন্তু যে মানব হয় আত্মাতে নিরত, 

আত্মাতেই রহে তৃপ্, সন্তুষ্ট আত্মাতে, 

কার্য তার কিছু আর না থাকে তখন ॥ ১৭ 
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(১৭) আত্মাতেই রহে তৃপ্ত-_আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ বিষয়াসক্তিহীন 

হই্য়া কেবল আত্মাতেই নিরত থাকে (শঙ্কর)। 
| যে ব্যক্তি জ্ঞানযোগ কর্্মযোগ উভয়-সাধন-নিরপেক্ষ, তিনিই আত্মা 

ভিমুখ আত্ম দ্বারাই তৃপ্ত বা! সন্তষ্ট_-অন্ত কিছুতে অর্থাৎ নৃত্য-গীত-বান্তে 

অর্থাৎ ধারণ-পোষণ-ভোগ-ব্যাপারে তিনি তৃপ্ত হন না (রামানুজ )। 

কার্য তার থাকে না _ তিনি কর্মাধিকারী নহেন বলিয়া তাহার 

বৈদিকাদি কোনরূপই কার্যা নাই (মধু)। তাহার কোন কর্তব্য নাই (ম্বামী)। 
করণীয় কিছুই নাই (শঙ্কর)। শ্রুতিতে আছে “আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ 

ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ।৮ (ছান্দোগ্য, ৭1২৫২ )। রামানুজ বলেন 

“যিনি জ্ঞানযোগ বা কর্ম্মযোগ সাধন-নিরপেক্ষ, তিনিই আত্মরত ও 

আত্মতৃপ্ত। তিনি আত্মদর্শনহেতু মুক্ত হইয়াছেন, সুতরাং চিত্তশুদ্ধি জন্য 

তাহার মহাযশ্ঞাদি বর্ণ ও আশ্রমোচিত কর্ন করিবার প্রয়োজন নাই ।” 

শঙ্কুর বলেন যে, ভগবান যে জগৎ্চক্র-প্রবর্তনের কথা বলিয়াছেন, 

তাহা সকলেরই অনুবর্তনীয় অথবা! কেবল জ্ঞানযোগে অনধিকারী কর্ধ- 

যোগীরই অনুষ্টেয, অর্জুনের এরপ প্রশ্ন হইতে পারে। সেই প্রশ্নের অপে- 

ক্ষায় ভগবান্ এই কথা বলিয়াছেন। 

পূর্বের ও পরবর্তী কয় শ্লোকের সহিত ১৮শ অধ্যায়ের ৫ম শ্লোক ও 
১৭শ অধ্যায়ের ২৪।২৫শ শ্লোক মিলাইয়া দেখিলে এই অর্থ বোধ হয় যে, 

আত্মজ্ঞানীদের বা ব্রহ্মবাদীদের “নিক্ের'জন্ত কোন কাধ্য করিতে হয় না। 

কেন না, তাহাদের কিছুতে আসক্তি নাই, ন্বর্গাদিভোগের বাসন! নাই, 

ইন্দ্রিয় বিষয়ে রতি নাই, তাহার! ইষ্কাম চাছেন না, তাহার নির্যোগক্ষেম 

আত্মবান্। তাঁহাদের মিজের কার্য নাই--জীবন যাত্রা-নির্বাহা রও 
তাহাদের কোন কার্ধ্য নাই। ভগবান্ তাহাদের যোগক্ষেম বছন করেন। 
কিন্ত অন্তের জন্ত--তীহায়া কাধ্য করেন। লোক-সংগ্রহার্থ কার্ধ্য 

তাহাদেরও কর্তব্য । * 



২২২ শ্ীমদ-ভগবদগীতা । 

এইরূপ অর্থ না করিলে পূর্বাপর সঙ্গতি থাকে না । পরে ১৮* 
অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোঞ্ষে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, এই কর্ম সম্বন্ধে ছুইরনগ 

মত প্রচলিত আছে। কোন কোন মনম্বী ব্যক্তি বলেন_ কর্ম ত্যাজ্য; 

কেহ বলেন-_যন্ঞ দান তপঃ কম্পন কখনই ত্যাজ্য নছে। 
ভগবান্ দ্বিতীয় মত অনুমোদন করিয়া! বলিয়াছেন,-- 

যজ্ঞদানতপঃকর্্ম ন ত্যাজ্যং কাধ্যমেব তৎ। 

যজ্ঞে। দানং তপশ্চৈব পাঁবনানি মনীষিপাম্ ॥ 

এতান্ুপি তু কর্মদাণি সঙ্গং ত্যক্ত। ফলানি চ। 

কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥ ( গীতা ১৮।৫)। 

ভগবান্ আরও বলিয়াছেন, যে সন্ন্যাস অর্থে কাম্য কর্মের স্তাস বা ত্যাগ 

মাত্র, কর্তব্য কর্ম ত্যাগ নহে। সর্বকর্্মফলত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ, (১৮২)। 

ভগবান্ নিজের দৃষ্টান্ত দিয়া পরে (২২শ শ্লোকে ) বুঝাইয়াছেন যে, তাঁহার 
আগুব্য কিছু নাই, তথাপি তিনি জগৎ রক্ষার্থ, ধর্ম রক্ষার্থ কর্মম-করেন। 

অতএব এ শ্লোকের অর্থ এই--"যে পাপজীবন, ইন্্রিয়ারাম, তাহাই 

চিত্তপশুদ্ধি অন্য, পাপক্ষয় জন্ত এই ষজ্ঞা্দি বিহিত কার্য কর্তব্য, না করিলে 

তাহার জীবন বুথা হয়। কিন্তু যে আত্মরত, আত্মতৃপ্ত, আত্মসন্তষ্ট, সেই 

খখ্যযোগীর নিজের জনা অর্থাৎ পাপক্ষালন ও চিত্তগুদ্ধির জগ্ত কোন 

কার্য নাই। কোন কার্ধ্য দ্বারা আর তীহাকে পাপমুক্ত হইতে হয় না, 
কেন না তাহার চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে। পাপ দুর করিয়া চিত্ত নির্মল না 
হইলে, তাহাতে তাহার আত্মদর্শন হইত না। স্থতরাং চিত্তশুদ্ধির জন্ত যে 
কর্তব্যকর্মে প্রয়োজন, তাহা তাহার নাই । যোগক্ষেম জন্ভও তাহার কোন 

কর্মের প্রয়োজন নাই। এই কথা পর গ্লোকে বিশদ করিয়া বলা হ্ইয়াছে। 

নৈব ত্য কৃতেনার্ধো নাকৃতেনেহ কশ্চন। 
ন চাস্য সর্ববভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮/ 



তৃতীয় অধ্যায়। ২২৩ 

কন্ম্ে কিম্বা কন্মত্যাগে--নাহি হেথা তার 

থাকে কোন অর্থ আর ; সর্ববভূতমাঝে, 

কিছুতে আশ্রয় তার নাহি প্রয়োজন । ১৮ 

(১৮) কর্্দে কিম্বা কর্ম্মত্যাগে_ আত্মদর্শন লাভ করিলে 

পরে আত্মদর্শন-সাধনভূত কোন কর্ম করিলে লাভ নাই-_ কোনরূপ কর্ম 

না করিলেও ক্ষতি নাই (রামান্ুজ)। কর্ম করিলে তাঁহার পুণ্য নাই, কর্ম 

ন' করিলেও পাপ নাই (শ্বামী, শঙ্কর)। অভ্যুদয়ের জন্ত, মোক্ষের জন্য, 

বা পাপ দুর করিবার জন্য তাহাদের কোন কর্শের প্রয়োজন নাই (মধু)। 

মূলে আছে,--'কৃতেন, 'অকতেন' । কৃত-পুণ্য, ও অকৃত- 

পাপ,--এরূপ অর্থও করা যায়। শ্রুতিতে আছে-- 

 বায়ুরনিলমমৃতমথেদ ভন্মান্তং শরীরম্। 

ও" ক্রুতো ম্র কৃতং স্ ক্রতো স্মুর কৃতং প্রর, (ঈশ উপ ১৭)। 

* *এস্বলে কৃত অর্থ_-এতাঁবং কাল অনুষ্ঠিত কর্ম । গীতায়ও এই 

শোকে কত অর্থে অনুঠিত কর্খু, ও অক্ুত অর্থে অননুষ্ঠিত কর্ম্ম। এই 

কর্মদবারা যে পুণ্যরূপ অপূর্ব বা অনৃষ্টশক্তি সংস্কাররূপে উৎপন্ন হয়, তাহার 

ফলে স্বর্গাদি লোক লাভ হয়। যিনি জ্ঞানী, তিনি স্বর্গাদিকামনাশূস্ত । 

এজন্য কর্ম করিয়া বে ফল হয়, তাহাতে তাহার প্রয়োজন নাই এবং 

কর্ধত্যাগও তাহার কোনও প্রয়োজন নাই । কর্্ধার আত্মজ্ঞানে স্থিতি 

হইতে প্রচ্যুতি হইতে পারে, এই আশঙ্কায় তাহাদের কর্ণাত্যাগেরও 

প্রয়োজন নাই । £ ৃ 

কিছুতে আশ্রয়--নিজ কর্দের জন্য প্রকৃতির পরিণাম আকা” 

শাদি কোন ভৃতের অবলম্বন তাহার প্রয়োজন হয় ন! (রামানজ )। 

বঙ্গাদি স্থাবর পর্য্যস্ত কোন ভূতবিশেষের আশ্রয় করিয়া কোন ক্রিয়া 

তাহাকে সাধন করিতে হয় না (শঙ্কর )। তখন দেবকত বিশ্ন-সন্ভাবনা 



২২৪ শ্রীমদ্-ভগবদগীতা। 

না থাকায়, তাহ! নিবারণ জন্ত, কোন কর্ম দ্বারা দেবতার সেবা করিতে 
হয় না। মোক্ষে কোনরূপ বিস্ন ন থাকায়, সে অবস্থায় আশ্রয়ণীয় কিছুই 
থাকে না (মধুহদন)। শ্রুতিতে আছে “তন্ত হন দেবাশ্চ দাতৃত্যা 
ঈশতে আত! হোষাং সম্ভবতি।” (বুহদারণ্যক, ১1৪।১০)। সুতরাং দেবতারাও 

ব্রহ্মতত্বজ্ের ব্রঞ্ধ ভাবনায় প্রতিবন্ধক হইতে পারেন না (স্বামী)। 

বিশ্বোৎপাদন নিবারণ জন্য দেবমানব কাহাকেও কর্মের দ্বারা তাহার সেবা 

করিতে হয় না। জ্ঞানোদয়ের পূর্বেই দেবতারা বিদ্লোৎপাদনকারী। 

আত্মরত হইতে পারিলে আর তাহাদের প্রভাব থাকে না (বলদেব)। 

মধুস্দন এইস্থলে বশিষ্ঠের বাক্য উদ্ধত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, 

মোক্ষ সাধনের সাতটি স্তর আছে। তাহার প্রথম তিনটি স্তর জাগ্রং 

অবস্থার, চতুর্থ স্তর স্বপ্রাবস্থার ও শেষ তিনটি স্তর ন্ুযুণ্তি অবস্থার। 

জাগ্রৎ অবস্থার স্তর যথা-_(১) শুভ বা মোক্ষ' ইচ্ছা, অর্থাৎ নিত্য ও 

অনিতা বস্ত বিবেকপূর্বক মোক্ষফল +গ্ান্তির ইচ্ছা। (২) বিচরণ-_ 

অর্থাৎ গুরুর নিকট গিয়া বেদাত্তবাক্য বিচার, শ্রবণ ও মনন করা। (গ” 
তন্ুমানস- অর্থ।ৎ নিদিধ্যাসনের অভ্যাস দ্বারা মনকে একাগ্র করিয়া সুক্ষ 

বস্ত গ্রহণযোগ্য করা। স্বপ্ন অবস্থার স্তরকে সত্তাপত্তি বলে ।-_- ইহ! 
বেদান্তবাক্ হুইতে নির্বকল্প ব্রঙ্গা্মৈক্য সাক্ষাৎকার অবস্থা । তখন এই 
সমস্ত জগৎ মিথ্যা--এই জ্ঞানের স্ষুরণ হয়, তখন অদ্বৈতবুদ্ধি স্থির হয়, 
দবৈতবুদ্ধি প্রশমিত হয়, এবং সমস্ত জগৎ শ্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হয়। এই 

চতুর্থ স্তরে আরোহণ করিলে যোগী ব্রহ্মবিৎ হন। শেষ সুযুস্তি অবস্থা, 
জীবনুক্তি অবস্থা । সবিকল্প সমাধির অভ্যাস দ্বার! মন-নিরোধ হইলে, 
ইহাতে নির্ব্িকল্প সমাধির অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। অবান্তর ভেদে তাহার 

তিন স্তর। বথা,_-(১) অসংসক্তি,_এ অবস্থায় সুযুপ্তি হইতে কখৰ 

কখন ব্যুখান হয়। (২) পদাথ-ভাবনী--এ অবস্থায় যোগী অনেক চেষ্টার 
ফলে আর বুখিত হন না, অভ্যাল পরিপাকের দ্বারা স্থায়িরূপে স্বযুপ্য ক্ষ 



হ্হ৫' 

পরমাত্মায় সহিত এফীভূতি হন, অন্তান্ত-বিষ় সঙ্দ্ধে চিরনিপ্রিত হন 
(২৬৯ উ্টক্কা)। (৩) রী 'অবস্থনি-এই অবস্থায় বঙ্গে তগায় হয়, আদৌ 

ভেদদর্শন 'খাকে না, শ্বতঃ পরত্তঃ কখন ব্যুখান হয় না, পূর্ান্দ ভোগ 
হয়। তখন নিজ কাদে জা দেহ্যাত্রা নির্বাহ করিতে প্রবৃত্তি থাকে না, 
বিদেই মুক্তি হয়|... - - 7 | 

মধুতুদন বশির হম প্রঙাপক্গে উ্্ত' করিয়া এম্বলে মোক্ষ- 
সাধনের যে সাঁভটি.গুর দেখাইগাছেন; দিষগণে অবস্থ! তাহা হইতে 
ভিন্। সিপ্কের, অর্থাৎ যে আতাতে অবস্থান লাত করিয়াছে তাহার, 
কোনরূপ কর্পসাধন জ্ঞাদসাধন বা ধ্যানসাধনের প্রয়োজন হয় না) ই্ছাই 
এলে উত্ত হইয়াছে... বিনিমুগুঙগ, তাহারই-সাঁধনার প্রয়োজন । বিন 
হক হার চলর পরমশ্ুরযার্থ লাভ ও আর ফোন সাধনার 
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২২৬ ্ীমদ্ভগবদ্গীতা | 

জন্য জানপ্রচাররূপ কর করিতেন। পরবর্তী কয় প্লোকে তবজ্ঞাননীর 

লোকসংগ্রহ জন্ত কর্ণ করা কর্তব্য কেন, তাহ! স্পপ্তীকৃত হইয়াছে। 

আসক্তি ত্যজিয়৷ তবে--কেবল তব্জ্ঞই এরূপ আসক্তি ত্যাগ 

করিয়া কর্ম করিতে পারেন। নতুবা যাহার দেহাভিমান আছে, মে কখন 

অনাসক্ত হইয়া কর্ম করিতে পারে না। যে আপনার স্বার্থকে 

একেবারে ভূলিতে না পারে, সে অনাসক্ত হইয়া পরার্থ কাধ্য করিতে 

পারে না। ইহ! দ্বিতীয় অধ্যায়ের ব্যা্যা-শেষে বিবৃত হইয়াছে। 

০০ 

তম্মাদসক্তঃ সততং কার্ধ্যং কর্ম সমাচর | 

অসক্তে! হাচরন্ কর্ম পরমাপ্পোতি পুরুষম্ ॥ ৯৯ 

৫০১১ ০০১ 

আসক্তি ত্যজিয়া তবে ্ আচরণ 

সতত কর্তব্য কন ;_-মনাসক্ত হয়ে 

কর্ম্দ করি করে লোকে শ্রেষ্ঠ পদ লাভ ॥ ১৯ 

(১৯) সতত কর্তব্য কর্ম _( মূলে আছে “দততং কার্য কর্) 

. অবস্ত-কর্তব্য বলিয়া বিহিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ণ (শ্বামী)। নিতান্ষরগা 

(শস্কর)। শ্রুত্যুক্ত যজ্ঞ, দান, তপঃ কর্ণ মেধু)। কর্তব্য বলিয়া বিহিত, 

(বলছে )। বর্ণ ও আশ্রমোচিত কর্ম । যেহেতু আত্মদর্শন সাধসানী 

হইলেও ধাঁছারা সে সাধনপ্রবৃত্ত জ্ঞানযোগী, তাহাদেরও দেহযানা 

সন্ত কর্মের অপেক্ষা আছে। অতএব আত্মদর্শনার্থীর পক্ষেও বর্্র্ত 

্রিয়ঃ। সেই কারণ অনজপূর্ববক আত্মপ্রান্তি পর্য্যন্ত সতত বর্তবঃ 

আচরণ কর, আত্মার অকর্তৃত্ব অন্থদন্ধানপুর্ব্বক কর্ানুষ্ঠান : খ 

পরমার্থ লা হর (রাষানুর)। ঈশোপনিবদে সেম ও হর হযে) 



তৃতীয় অধ্যায়। ২২৭ 

উপ! বান্তমিদং সর্বং ষৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ । 

তেন তাক্তেন ভূজীথাঃ মা গৃধঃ কন্তশ্বিদ্ধনম্ ॥ ১ 

কুর্বর্েবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ। 
এবং ত্বয়ি নান্তথেতোহন্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে ॥ ২ 

সমুদয় প্রামাণ্য উপনিষদ মধ্যে কেবল উক্ত মন্ত্রে এই নিষ্ষাম কর্ের 
ইঙ্গিত আছে। সর্বব্যাপী ঈশ্বরে ত্যাগবুদ্ধি পূর্বক কর্্মাচরণ করিলে, 
আর কর্মে লিপ্ত হইতে হয় না। এই ত্যাগ সর্বকর্মুফলত্যাগবুদ্ধির্ূপ : 

সন্লাস। শীহার এ ঃস্থলে উপদি হইয়াছে যে এই ত্যাগ-বুদ্ধি-পূর্ব্বক 

স্বরূপ কম্মফলে অনাপক্ত হইয়া কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। 

ইহাতে কর্খববন্ধন হইবে না, কর্বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার আর অন্ত উপায় 
নাই। কর্বন্ধন মুক্ত হইলেই পরমপদ লাভ হয়।-_ 

“ভিগ্াতে হৃদয়গ্রন্থেঃ ছি্যন্তে সর্বসংশয়াঃ। ৫ 

ক্ীয়স্তে চান্ত কর্ম্াদিটুতশ্িন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥ (মুণ্ডক, ২২।৯)। 

* কর্ম করি-__ঈশ্বরার্থ কর করিয়া (শঙ্কর, মধু)। কর্ণাযোগের 

অনুষঠান করিয়া! ( রামানুজ )। 

শ্রেষ্ঠ পদ-__আত্মস্ুদ্ধি ও জ্ঞান প্রাপ্তির দ্বারা মোক্ষপদ্দ লাভ করে 

(মধু, শঙ্কর )। আত্মাকে প্রাপ্ত হয় (রামাহ্জ)। মুলেআছে 'পরম”-_ 
তাহা বিষুঃর পরম পদ। তিদৃবিষ্োঃ পরমং পদং সব! পশ্ঠত্তি হুয়য়ঃ1” 

(খখেদ, ১/২২২৯)। তাহা! তগবানের পরম ধাম (গীতা ৮,২১)। . 

অতএব এই কর্পষোগ হারাই যে পরমার্থ-সিদ্ধি হয়। ইহাই গীতার. 
উপদেশ। 

কর্্দগৈষ হি সেসিডিসানিরং টদ্ব 1.5 
৯ রঃ / ৮ টি প্র ্ খর 
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২২৮ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 

করেছে ম্ুসিদ্ধি লাভ জনকাদি সবে 

কর্ম্মেতে কেবল; লোকসংগ্রহের প্রতি 

লক্ষ্য রাখি কন্ম্ন পুনঃ কর্তব্য তোমার ॥ ২০ 

(২০) করেছে স্ৃসিদ্ধি লাভ--কর্শের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ 

করিয়! ও জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়! ক্রমে ক্রমে সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন ব! মোক্ষলাভ 

করিয়াছেন (শঙ্কর)। সংসিদ্ধি- সম্যক্জ্ঞান | জ্ঞাননিষ্টা (স্বামী) । যেহেতু 

জ্ঞানযোগাধিকারীর পক্ষেও আত্মদর্শন জন্য কর্্দযোগ শ্রেয়ঃ, সেইজন্ত 

জনকাদি রাজধি ধাঁহার1 জ্ঞানীর অগ্রগণ্য ছিলেন, তাহার! কর্মমযোগেই 

সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। যিনি আত্মাকে লাভ করিতে চাহেন, সেই 

মুমুক্ষুগণের প্রথমে জ্ঞানযোগে অধিকার না থাকায় কর্ম্মযোগই যে কর্তব্য 

ইহা পুর্ব উক্ত হইয়াছে। এ স্থলে ভগবান্, বলিতেছেন যে, যিনি জ্ঞান 

যোগে অধিকারী, তাহার পক্ষেও জ্ঞানঢখগ অপেক্ষা কর্ধযোগ শ্রেষ্ঠ । 

অতএব সর্বথ| কর্মষোগই কার্ধ্য বা £অনুষ্ঠের় (রামানুজ )।" আমরু 

পুর্ব হইতে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে,রামান্গজের এই অর্থ ই সঙ্গত। 

জনকাদি--জনক, অশ্বপতি, অজাতশক্র প্রভৃতি (শঙ্কর) ৷ বৃহদা 

রণ্যক, ও ছান্দোগ্য উপনিষদ হইতে পাওয়া যায় যে, কর্্মযোগিশেষ্ 

রাজর্ধি জনকাদিই তখন 'প্রধানতঃ ব্রহ্গবিস্তার অধিকারী ছিলেন। 

্রাহ্গণগণ তাহাদের নিকট জ্ঞানোপদেশ লইতে আলমিতেন, এবং এই 

কর্ম্মযোগী রাজধিদিগের নিকটই তাহার! ব্রহ্ধজ্ঞ।নে উপদেশ লাভ করিতেন। 

বৃহ্দারণ্যক উপনিষদের জনক-যাঁজ্ঞবক্্য-সংবাদ, স্বেতকেতু-পা্াল-সংবাদ, 

ছান্দোগ্য উপনিষদে জনশ্রুতি-রৈক্য-সংবাদ, কৈ কয়-উদ্দালকাদি সংবাদ 

প্রভৃতি দ্রষ্টব্য । 
অনেকের মতে “জনক কোন এক রাজার নাম নহে। ইহ! সাধার 

কোন রাজবংশের নাম। কিন্তু এস্থলে রি রাজা জনকেরই উল্লেখ 



তৃতীয় অধ্যায় । ২২৯ 

হইয়াছে । ভ্রেতাুগে যাজ্ঞবন্ধ্যাদির সাহায্যে তিনিই বৈদিক যজ্ঞের প্রচার 
করেন। পুরাণ অগুসার়ে তিনি ব্যাসদেবের সমসামগ্নিক। কেন না 

ব্য, তাহার পুত্র শুকদেবকে ব্রহ্গবিদ্তা লাভের জন্য রাজধি জনকের 

নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন । 

কর্ম্মেতে কেবল--ক্ষত্রিয় রাজধিগণ কর্ম দ্বারা সিদ্ধি লাভ 

করিয়াছিলেন । শঙ্কর বলেন, জনকাদি ক্ষত্রিয়দিগের প্রথমে আত্মদর্শন হয় 

নাই, পরে কর্ম দ্বার। তাহার! সত্বশুদ্ধি লাভ করিয়! ক্রমে সিদ্ধ হইয়াছিলেন। 

রামানুজ বলেন, জনকাদি জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ হইয়াও "কর্ম করিতেন ।॥ অতএব 
জ্ঞানযোগাধিকারীর পক্ষেও জ্ঞানযোগ অপেক্ষা কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ । মধুন্দন 

বলেন, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্তের সন্ন্যাসাশ্রম বিহিত নহে। এইজগ্ভ জনকাদি-_ 
গৃহীর বিহিত কর্ণমার্গাবলম্বন করিয়াছিলেন এবং তাহাতেই সি্ধ 
হইয়াছিলেন। মধুন্দন আরও বলেন যে, স্বতিতে আছে "পর্বে 

রাজাশ্রিতা ধন্া রাজ! ধর্মন্ত ধায্কঃ1৮ অর্থাৎ ক্ষত্রিয় (রাজা) বর্ণাশ্রমধন্মম 

প্রবর্তন জগ্ঠ অবশ্ঠ কর্ম করিবেন ॥ মধুস্থদনের অর্থ হইতে বুঝা যায় যে, 
ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া কন্মত্যাগ করিতে পারেন। কিন্ত যিনি 

রাজ! ব! ধিনি ক্ষত্রিয় হইয়া প্রজার ধর্ম রক্ষা করিতে নিযুক্ত, তিনি 

জ্কানযোগীই হউন, আর কর্মযোগীই হউন, কদাপি প্রজারক্ষা কর্মত্যাগ 

করিবেন না। আর এই কর্তব্য পালন করিলেও তাহাদের সিদ্ধিলাভের 

কোন প্রতিবন্ধক হয় না । এইজন্যই পরে বল! হইয়াছে যে লোকসংগ্রহ 

জন্য কর্ম করিবে। 

যাহা! হউক, ক্ষত্রিয় বৈশ্ঠ প্রভৃতি বর্ণের যদ্দি কর্্মযোগই বিহিত, 

তবে ব্রাহ্মণের পক্ষে তাহ! কেন অবিহিত হইবে, বুঝা যায় না। ব্রাহ্মণই 

য্তাদি ধর্মের রক্ষক | তাঁহার্দিগকে গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়! প্রথমে বেদোক্জ 
ধজ্ঞাদি আচরণ করিতে হয়। ক্ষত্রিয় রাজ! বা! ধনী বৈশ্তগণ যে যঙঞ্জাদি 
আচরণ করিতেন, তাহাতে ব্রাঙ্গণেরাই হোতা প্রভৃতির কার্য করিতেন। 



২৩৪ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 

ব্রাহ্মণ উপযুক্ত সময়ে গৃহাশ্রম ত্যাগ করিয়া! বানপ্রস্থ ব! সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ 

করিলেও, তাহাদের সে আশ্রমের উপযোগী ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার জন্ত কর্ণ 

করিতে হইত। তীহারাই সমাজের জ্ঞানোপদেষ্টা হইতেন। স্ৃতরীং 
এস্থলে কেবল রামানুজের অর্থই সঙ্গত। * 

লোক সাধারণ রক্ষা--(মূলে আছে “লোকসংগ্রহম্” ) অর্থাং 

লোকের উন্মাদ প্রবৃত্তি নিবারণ (শঙ্কর )। লোককে স্বধর্মে প্রবর্তন 

(স্বামী)। লোকশিক্ষার্থ। অর্থাৎ আমি কর্ম করিলে জন সকল আমার 

ষ্টান্তে কমন করিবে, অন্যথাঁ আমার কর্ম ত্যাগের দৃষ্টান্ত অন্থুলরণ করিয়া 

তাহারাও নিত্াকর্্ম ও বিহিত কর্ম ত্যাগ করিয়া পতিত হুইবে, 

ইহা দেখিয়া (স্বামী )। লোকের নিজ নিজ ধর্মে অপ্রবৃত্তি নিবারণই 

লোকসংগ্রহ,-_ব্যাথ্যাকারগণ এই অর্থকরেন। কেহ বলেন, ক্ষত্রিয় 

বর্ণোচিত কর্ম পূর্বজন্মে করিয়া, তাহা? সংস্কারবশে এ জন্মে ক্ষত্রিয়শরীর 
গ্রহণ করিয়া! বিদ্বান হইলেও, জনকাদিররন্তায় প্রারব্ধ কর্মমবশে অর্জুনকে 
লোকসংগ্রহের জন্য কর্ম করিতেই হইধে, এবং অর্জুনের তাহাই কর্তবা 

এঅর্থ কিছু সংকীর্ণ। লো1কসংগ্রহ, শবধের অর্থকি? সংগ্রহ অর্থ 

সম্যক গ্রহণ, সম্মিলন, একত্রীকরণ। লোক সকল সম্মিলিত হুইয়া, 

পরস্পর পরম্পরাপেক্ষী হইয়। যে সমাজ বন্ধ থাকে, তাহাকেই লোকসংগ্রহ 

বলে। লোকসংগ্রহ শবের অর্থ_লোকসমাজ। অতএব লোক সংগ্রহার্ 

যে কর্ম তাহ! সমাজরক্ষার্থ কর্্ম। মানুষের সম্মিলিত কর্ম্ম দ্বারাই সমাজের 

স্থিতি রক্ষা ও উন্নতি হয়। সেই লোকসংগ্রহ বা সমাজের কথা ভাবিয়া ও কর্ণ 

করা প্রয়োজন। ভগবান্ এস্থলে ইহাই উপদেশ দিয়াছেন। লোকগমার্ 

রক্ষার জন্ত সকলেরই করস করা কর্তব্য । ক্ষত্রিয় যেমন লোকের ধর্মরক্ষা 

করিবেন, লোককে শাসনে রাখিবেন, শত্রু হইতে রক্ষা করিবেন, তেমনি 

্রাঙ্মণেরও কর্তব্য লোককে ধর্ম শিক্ষা দিবেন, লোকমধ্যে জান, যতদূর 

সম্ভব, বিস্তার করিবেন। এই জন্ত ব্রাহ্মণ ধর্মযাজক ও অধ্যাপকরূণে 



তৃতীয় অধ্যায়। ২৩১ 

ও শিক্ষক হইয়া ও সন্গ্রন্থ।দি লিখিয়া লোককে শিক্ষা দিতেন । শ্লীকষ্েের 

এই মহাবাক্য অনুসরণ করিয়াই তাহার সময় বেদব্যাস লৌকসংগ্রনথার্থ 

রোধ হয় বেদসংগ্রহ করেন, পুরাণেতিহাস রচনা করেন এবং বেদাস্তদর্শন 

প্রণয়ন করেন। নতুব! সে কাধ্যে বাসের নিঞ্জের কোন স্বার্থ সে কালে 

থাকিতে পারে না। শ্রীভগবান্ শ্বয়ং পরে ২২শ শ্লোকে বলিয়াছেন, 

তাহার কোন কর্মই নাই, তথাপি তিনিও লোকসংগ্রহ জন্ঠ কর্ম করিয়া 
থাকেন। আর শক্করাচার্ধ্য মুখে যে উপদেশই এখন দিন্, কিন্ত তিনিও 

নিজে লোকসংগ্রহ জন্ত, ভারতের এক সীম! হইতে সীমান্তর ভ্রমণ করিয়! 

বৌদ্ধমত খগুনপূর্ববক অদ্বৈতবাঁদ সংস্থাপন করেন, ও সমুদয় বেদাস্ত গ্রন্থের 
ভাষ্য লিখিয়া যান। সুতরাং ইহা! হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, শ্রীভগবানের 

এই উক্তি একদেশদর্শী নহে । আতয্মদর্শী হউন, আর কর্মযোগী হউন, 

ব্রাহ্মণ হউন, আর ক্ষত্রিয় হউন, যোগী হউন, আর সন্ন্যাসী হউন-_ 

সকল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরই লোঁক্সংগ্রহ জন্ত কর্ম করা কর্তব্য। এ গ্লোকের 

ইছ্থাই অর্থ । * 

+ বধোক সংগ্রহের জন্ক অর্থাৎ সমাজের রক্ষ। ও উন্নতির ম্মশ্ত যে আমাদের সাধার়ণ- 

মক'লর কর্দ কর! কর্তব্য, তাহা 'সমাজ ও তাহার আদর্শ নামক গ্রন্থে বুঝাইতে চেষ্ট! 
করিয়াছি । তাহ! হইতে কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধত হইল।-- 

“সমাজ ছাড়িগ, সমাজের সহারত| বিন! কেহ কখন মানুষ হইতে পারে নাই। 
ভুমি গর্ব করিতেছ, মনেকরিতেছ,-_ তুমি নিজ শক্তিবলে, নিজ প্রভাবে আঙ বড় 

হইয়াছ__বুঝি সাজের পীর্বস্থানীয় হইপান্ত। তাই তুমি সমাজকে উপেক্ষা! করিতেছ। 
ঞ+ধঞ্কতাই তুমি যথেচ্ছ।চার করিতেছ, যাহাতে আপনার মুখ ও সুবিধ। বৃদ্ধি হয, 

সেইরূপ আচরণ করিতেছ। সসাঙজজের প্রতি একখার লক্ষ করিতেছ না। তোমার 

কাজে সমাজের উন্নতি ফি অবনতি হইতেছে, তাহ। একবার দেখিতেছ না সমাজৈয় ৪ 
আর দশজন লোঁক তোমার অনুকরণ করিয়া, সমাজকে অধঃপাঁতে দিতেছে, সে দিকে 

ফিরিয়। চাছিতেছ ন|। মূর্খ তুমি, জান ন|--সমাজ তোষার পিতামাতা, অথবা পিত- 

মাত হইতেও অধিক । এই সমাজ তগবানেরই রূপ । সমাজাত্ম।-_হিরপাগর্ভ বা পরম 

পুরুষ, আর সমাজশক্তি-_ন্বয়ং তগবতী, পরম। প্রকৃতি । তুমি ভগবানের মেই সঙগাজ- 

রূপ বিরাট শরীরের অতি ক্ষুদ্র অণু মাত্র । তুমি পঙ্িত হইগাছ, বিদ্বান হইপ্াছ-্” 

তুমি অর্থোপাঞ্জন করিয়া! বড়লোক হইর়াছ,_তুমি জান না! কি যে, তুমি সেই সমাজ- 



২৩২ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা! | 

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরে। জনঃ | 
স যু প্রমাণং কুরুতে লো কম্তদনুবর্তৃতে ॥ ২১ 

শ্রেঠ লোক যেই রূপ করে আচরণ 
সাধারণে করে তাহা; যাহা সপ্রমাণ 

করে তারা--লোকে তার হয় অনুগামী ॥২১ 

(২১) এই শ্লোকে ও পরবর্তী কয় শ্লোকে লোক-সংগ্রহ জন্য কর্ম 

করা কেন কর্তব্য, তাহা বুঝান হইয়াছে (শঙ্কর)। 

বৃক্ষেরই ফল। তুমি সমাজের শিশু। সমান পিতামাতা হইয়! তোমাকে যেরূপ 
গড়িয়াডে, তুমি তেমনই হইয়াছ। সমাজ তোমায় মানুষ করিয়াছে, তাই তুমি মানুষ 
হইয়াছ। না হইলে, তুমি পণুর অধিক কিছুই নহ। **ঞঞক। সমাজ হইতে তুমি 
তোমার মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছ-_-তুমি বড়লেক হইয়ছ, জ্ঞানী হৃইয়াছ_-উত্তম। 
বাহার জন্ত তুমি ঘড়লোক, শক্তি থাকে, তুমি তাহার,“ কর। মনে রাখিও যে, যে 
বহুর আশ্রয়, তাহারই জীবন সার্ক । (দক্ষ সাহু ৩৩) 

কিন্ত তুমি যদি সমাজের উন্নতি ও রক্ষার্র জন্ত কর্ম না৷ কর, যদি নিজ শ্যার্থ'ব। 
সুবিধার জন্য সমাজকে উপেক্ষ। কর, বদি ভ্রান্ত কর্তব্য বুদ্ধিতেও সমাজের ক্ষতি কর, বা 
সমাজকে ত্যাগ কর, তবে তুমি নিতান্ত পাপী । তুমি যে হও, ভগবানের যন্ত্র ব্যতীত 
আর কিছুই নহ। তোমার নিজন্ব যাহাই থাকুক, তুমি ভগবানের কার্যয করিতে, 
তাহার কার্যের নিমিত্ত ব| উপলক্ষ মাত্র হইতে সংসারে আসিয়াছ। ভগবানের কার্ধোর 
উপযোগী হইবার জন্য স্বয়ং প্রকৃতি তোমাকে সমাজ সহায়ে গড়িয়। লইয়াছেন। 
জগন্নাথের রথের স্যার, ভগবানের এই সমাজ-রখ--এই সমগ্র-সংসার-রখ, তুমি আমি 
সকলে মিলির়া, জ্ঞাতনারে হউক, অজ্ঞাতসারে হউক, ভগবানের যন্ত্রত্বরূপে টানিয়! 
লইর। চলিয়াছি। তাই সংসার-রখের চক্র নিয়ত ঘুরি! ঘুরির! কালবশে অগ্রসর 
হুইতেছে। যে দে রথের মহাভোর ধরিয়! ন| টানিতে চাহে,--যে এক পার্থ সরিয়! 
গিয1 দাড়াইয়। ঈড়াইয়। দেখিতে চাহে,--সে একদিন না একদিন সেই মহারখের মহা 
গতিতে নিশ্পেবিত হুইয়] যাইবে । 

(সমাজ ও তাহার আদর্শ, ৭১-৭২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। 
মানুষের কর্তব্য সম্বন্ধে বর্তমানকালে ছুইখানি অতি উপাদেয় গ্রন্থের কথ! 

এস্থলে উল্লেখ কর! কর্তবা। একথানি ইটালীয় কর্দবীর জোসেফ, ম্যা্সিনির ''07 
016 100055 01 1191” | আর একখানি জার্থানির “শ্রেষ্ঠ দার্শনিক' ফিকের 



তৃতীয় অধ্যায় । ২৩৬ 

শ্রেষ্ঠ--রাজাদি প্রধান লোক (শঙ্কর, মধু )। কৃতন-শাস্তজ্ঞ ও 
শান্ত্রানুসারে কর্মানুষ্ঠাতা রোমানুজ)। 

» সাধারণে করে তাই--( মূলে আছে ইতরো! জনঃ) অর্থাৎ প্রাকৃত 

জন (ন্থামী) তাহাই করে। তাহাদের স্বাতন্ত্য নাই বলিয়া তাহাই 
অনুকরণ করে ( মধু )। ইতরজন অর্থাৎ অন্য জন (শঙ্কর )। 

পেশি পাপী পপি 

দমাজ রক্ষা ও উন্নতির জন্ভ জ্ঞানীর কর্তব্য সম্বন্ধে_অর্থাৎ ত্রদ্গজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের 

কর্ম সম্বন্ধে নিয়লিটখিত অংশ এস্থলে উদ্ধত হইল। _ 
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২৩৪ ভ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। 

সপ্রমাণ করে-লৌকিক বৈদিক যাহা! প্রমাণ করে (শঙ্কর) ) কর্দা- 

শাস্ত্র 9 তরিবত্তি শাস্ত্র যেরূপ প্রানাণা বলিয়া নির্ণয় করে (স্বামী)। বল. 

দেব বলেন, এই জন্য তেজস্বীশ্রেঠ লোকের কোনরূপ স্বৈরাচরণ করা 

কর্তব্য নহে। রামানুজ বলেন, এইজন্য তাহাদের স্বর্ণ ও আশ্রম্মেচিত 

কর্ম সকল সর্বদ! অনুষ্ঠেয় । অন্যথা জ্ঞনযোগীরও লোকনাশনজনিত 

পাপ হুইনে। 
পাশাপাশি
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তৃতীয় অধ্যায়। ২৩৫ 

অন্ুুগামী-_অন্ুবর্তন করে, অর্থাৎ প্রমাণ বলিয়া মানিয়া লয় 
(শঙ্কর)। অনুসরণ করে ( স্বামী )। সাধারণ লোকের ব্যবহার প্রধানদের 
অনুযায়ী হয়। অতএব তোমার ও রাজাদের ধর্ম্মাদি সংরক্ষণার্থ এই যুদ্ধ 

কর্ধব্য (মধু)। 

ন মে পার্থান্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন। 

নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি ॥ ২২ 
স্পট ্0৮স্সমপিশ 

নাহি এ ত্রিলোকে কিছু কর্তব্য আমার, 

অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্য কিছু নাহি মম আর,__ 

তথাপি হে খ্ূর্থ! আমি করমে নিরত ॥২২ 

* (২২) নাহি এ ত্রিলেকে''মার- এই জগতে লোকসংগ্রহ 

জন্য কম্ম ষে কর্তব্য, এ সম্বন্ধে ষ্দ তোমার সন্দেহ থাকে, তবে আমার 

দৃষ্টান্ত দিতেছি দেখ। লোকত্রয়ে আমার কোন কর্তব্য নাই, কারণ এমন 
কোন বস্ত্ব নাই, যাহ! আমার অগ্রাপ্ত, এবং এইজন্ত প্রাপ্তব্য (শঙ্কর )। 

আধ্তকাম, সর্বজ্ঞ, সত্যসংকল্প সর্বেশ্বরের দেবমনুষ্যাদি লোকে কোন 

কর্তৃবা কর্ম নাই। তাহার অপ্রাপ্ত ও কর্ম দ্বারা প্রাপ্তব্য কিছুই নাই, 
অতএব তিনি যে কর্ম করেন, সে কেবল লোকসংগ্রহার্থ ( রামানুজ )। 

এস্থলে কোন বাখ্যাকারই এই গ্লোকের তত্ব ব্যাখ্যা করেন 

নাই। ভগবৎ-তত্ব পরে সপ্তম হইতে দ্বাদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। 

ভগবান পূর্ণ। তিনি স্বন্ধপতঃ অকর্তী। তিনি নিগুণ নিষ্িয় 
পরমাস্বা। তবে তিনি কিরূপে কর্ম করেন, কিরূপে বর্তাহন? পরে 

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পরব্রঙ্গের যাহা! সগুণতাব-- 



২৩৬ জ্রীমদৃভগবদৃগীতা। 

তিনিই পরমেশ্বর ৷ পরব্রন্গের পরাখা মায়াশক্তিযোগেই পরমেশ্বরত্ব । এই 
মায়ার রূপ যে প্রক্কৃতি, তাহা হইতে সমুদায় কর্ম হয়। সেই প্রকৃতি 

তগবানেরই। তিনি সেই প্রক্কৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয় প্রক্কৃতির কর্ধনকে, 

নিজ জ্ঞান দ্বারা নিয়মিত করেন। ভগবান্ স্ব প্রক্কৃতির নিয়ন্তবূপে কর্ত। 

তিনি জীবহৃদয়ে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থান করেন, জীবের মঙ্গলের জন্য 

তাহার প্রক্কতিকে নিয়মিত করেন। পরে ভগবান্ বলিয়াছেন __ 
«প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়] |” (৪1৬) 

এই আত্মমায়। দ্বার! প্রক্কাতিতে অধিষ্ঠান হেতু ভগবান্ প্রক্কৃতির কর্শে 
নিয়স্ত, ম্বরূপে স্ব প্রক্কৃতির সহিত আত্মভূত হইয়! কর্তা হন। এ তত্ব এস্থলে 

বিবৃত করিবার প্রয়োজন নাই। 

করমে নিরত-_-অর্থাৎ এই লোকরক্ষার জন্ত বা লৌকসংগ্রহের জন্য 

কর্দে প্রবৃত্ত শঙ্কর, গিরি, রামানুজ)। শ্রীভগবানের কর্ম্দে নিরত থ।কিবার 

কারণ এই শ্লোকে ও পরবর্তী ছুই শ্লেকে উর্রিখিত হইয়াছে (বলদেব)। 

ভগবান্ মহাভারতে উদ্যোগপর্বের ( ২৮:৭-১৬ শ্লোকে ) এই কর্দের 

প্রয়োজন বুঝাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, যে সকল জ্ঞান, কর্ম নাধন 

করে, তাহ! সফল, অন্ত জ্ঞান নিক্ষল। *** ইত্যাদি । এ সমুদায় এস্থলে 

উদ্ধৃত করা নিশ্রয়োজন। 

যদ্দি হহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্্মণ্যতক্দ্িতঃ | 
মম বত্ানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ববশঃ ॥ ২৩ 

যর্দি আমি কভু পার্থ, অতক্দ্রিত হ'য়ে 
কর্মে নাহি রত হই-_ত। হ'লে নিশ্চয় 

লোক সব মম পথে হবে অনুগামী ॥২৩ 



তৃতীয় অধ্যায়। ২৩৭ 

(২৩) অতক্দ্রিত হয়ে-_-অনলস হইয়া (শঙ্কর, স্বামী, মধু )। ইহার 

দুটরূপ অর্থ হইতে পারে। যথা (১) আমি যে অতস্ত্রিত হইয়া সর্বদা কর্ণ 

করি, সেই কর্ম বদি নাকরি। অথবা (২) আমিষেনিয়ত কর্ম করি, 

সেই কর্ন যদি অতত্দ্রিত হইয়া না করি। 

কর্ম যে অতন্দ্রিত ভাবে করিতে হয়, ইহা বুঝা যায়। জ্ঞানের নিদ্রা 

বা স্বপ্ন অবস্থায় কর্ম হয় না__জাগ্রত অবস্থায়ই কেবল কর্ম হয়। ভগবান্ 

বলিয়াছেন,“ইহলোকে কর্থে বাযু চলিতেছে, অহোরাত্র হইতেছে, অতন্ত্রিত 
ভাবে সূর্য নিয়ত উদ্দিত হইতেছে । মাস অদ্ধমাস বা নক্ষত্রগণেতে চন্্র 

অতন্ত্রিত ভাবে গতায়াত করিতেছে । অগ্নি অতন্ত্রিত ভাবে প্রজলিত 

হইয়। প্রজাগণের ক্রিয়া সাধন করিতেছে । পৃথিবী অতন্দ্রিত ভাবে 

সবলে এই গুরুভার বহন করিতেছে । অতক্জিত ভাবে নদী জল বহন 
করিতেছে। -... -** ইন্দ্র বর্ষণ করিতেছে -*" ইত্যাদি (মহাভারত, 

উদ্রোগণ্র্ব, ২৮।১০০১৪ )। ৪ 
দ্বিতীয় অর্থ এঁই যে, অনেকের ম্বভাবই কর্ম--অনেকেই নিয়ত 

কর্মশীল। দৃষ্টাস্ত__প্রাণ। প্রাণক্রিয়া বন্ধ করিতে হইলে অতন্ভ্রিত ভাবে 
আমাদের চেষ্টার আবশ্তক। ষে লোকের কর্ধপ্রবৃত্তি প্রবল, সে বিশেষ 

চেষ্টা না করিয়া তাহার দমন করিতে পারে না,__-কম্মমকরাই তাহার স্বভাব, 

সে অলস থাকতে পারে না । তগবান্ও সেইরূপ এুশী শক্তি হেতু জগ্গৎ 

রক্ষা ও পালনাদি জন্ত নিয়ত কর্ম্মণীল। শক্তিমান ভগবানের প্রকৃতিকে 

নিয়মিত করিয়া, কর্ম করাই ম্বভাব। এজন্য ভগবান্যদি কর্ম না করা 

সঙ্কল্প করেন, তবে সে জন্ত অনলস হইয়া তাহাকে চেষ্টা করিতে হইবে। 

(২৩) কর্মে নাহি রত হই- ব্রহ্মই জগতের শষ্টা, পাতা ও 

ংহারকর্তা । এই স্থষ্টি প্রভৃতি কার্য্যবিভাগমধ্যে পুরাণ অনুসারে পালন- 

কার্য প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত পরমপুরুষ ঈশ্বর বা বিষু কর্তৃক সংসাধিত হয়। 



২৩৮ প্রীমদৃভগবদ্গীতা। | 

বিষু এই জগতের রজঃ ও তম; শত ক্ষয় করিয়া ও সত্বপক্তি বৃদ্ধিপূর্বক 

ইহার রক্ষ। করেন। সত্বশক্তি বৃদ্ধির দ্বারা ধর্ম রক্ষা হয়। ইহা ব্যতীত ঈশ্বর 

ষে প্রয়োজন মত অবতীর্ণ হইয়াথাকেন ও কর্ম করেন, তা ৪র্থ অধ্াযে 

ধম, ৮ম শ্লোক উল্লিখিত হইয়াছে । তাহার সাধুরক্ষ। ও দু্কৃতির বিনাশ 

এবং ধর্মের সংস্থাপন কর্ম সে স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে । তাহা ব্যতীত 

লোকসংগ্রহ জন্তও তিনি অবতীর্ণ হইয়। কর্ম করিয়া সাধারণকে লো'ক- 

ংগ্রহ জন্ত কর্ম করিতে শিক্ষা দেন। এক কথায়__ধর্্ম ও জ্ঞানবিকাশ 

জন্য যে কর্মের প্রয়োজন, তাহা মনুষ্য নিজ শক্তিতে করিতে পারে না। 

তাহার জন্তই প্রধানতঃ ভগবানের অবতার। 

রামান্থজ অর্থ করেন যে, ভগবান্ জগতের উপকারের ভন্য মনা 

জাতিতে বন্থুদেব-গৃছে অবতীর্ণ হইয়া তৎকুলোচিত কর্শে সর্ববদ] প্রবন্তিত 

ছিলেন, সর্ব প্রকারে ধর্মের অনুবর্তন করিয়াছিযুলন কিন্তু ভগবান্ যে কেবঃ 

মানুষ দরূপে অবতীর্ণ হয়! কর্ম করেন, তাহা নহে! ভগবান্ নিয়ত জগং 

রক্ষার্থ কর্ম করেন । রামানথজ বলিয়াছেন,সত্য-সংকল্প সর্কেশ্বর স্বসংকর, 

কৃত জগতের উদয় বিভব লয় লীলা করেন। এই মহালীলার জন্ত তিনি 

জগৎ সৃষ্টি করিয়া কর্ম্দু করেন, ও ুর্যাচন্ত্রাদি সকলকে সব্ববদা বর্ণে 

নিয়মিত করেন। যাহ! হউক, এই জগৎ-_কর্মামূল, কর্মাত্মক। আমর 

জানি যে, কর্দদ্ারা শক্তির ক্ষয় হয় তাহ! আর কার্যকরী থাকে না। 

(বিজ্ঞানের কথায় তাহা [1,0৮6 0০6570021এ পরিণত হয়, এব' 

70159129060 হয়।) এই শক্তির ব্যয় ওক্ষয় যদি নিয়ত চলিতে গাকে, 

তবে এ বিশ্বের একদিন না একদিন শেষ প্রলয় অবশ্স্তাবী। অথচ জগং 

নিতা-_স্ষ্টি-লয়-প্রবীহ অনাদি অনন্তকালব্যাপী, ইহ জ্ঞানের দিদ্ধান্ত। 

এেজন্তধ এই শক্তিকে অনস্ত অক্ষয় এবং শক্তিমানের সহিত এক-_ইহ 

সিদ্ধান্ত করিতে হয়। এই শক্তি হইতে কাধ্য হয়। শক্তি অক্ষয় বনিয় 

সে কার্ধ্যের বিরাম হয় না। এই শক্তি দ্বার। ভগবান্ নিত্য কর্দে প্রবন্তিত। 



তৃতীয় অধ্যায় । ২৩৯ 

তিনি এ বিশ্ববর্ত। । তিনি কর্ম না করিলে ও শক্তি সংবরণ করিলে, অথব! 

জুন ও সংকল্প ঘর! সদা শক্তিকে নিয়মিত না করিলে, এ বিশ্ব থাকে না। 

লোক সব অন্ুগামী-_-অর্থাৎ লোক তাহা হইলে কর্ম করিবে 

না_শ্বকর্তব্য অনুষ্ঠান করিবে না। সুতরাং কর্মের দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ 

করিতে না পারিয়া নিরয়গামী হইবে (রামানুজ )। সাধারণ লোকে 

অবতীর্ণ আমাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াই জানে । অর্থাৎ তাঁহারা আমার স্বরূপ 

জানে না। অতএব আমি বিহিত কর্ম না করিলে, যাহারা কশ্াধিকারী, 

তাহারাও আমার পথ অবলম্বন করিয়া কর্ম করিবে না (মধু)। ভগ" 

বান অবশ্ত বর্ণোচিত ও আশ্রমোচিত যজ্ঞাদি সকল কর্ম্ম লোকশিক্ষার্থ 

করিতেন, নিজে কর্তব্য কর্্ম করিয়া লোককে দৃষ্টাত্ত দেখাইতেন, তিনি 

সকলের আদর্শ হইয়াছিলেন, একথা হরিবংশে উল্লিখিত আছে। 

কিন্ত এ অর্থ সন্বীর্ণ। কেন ন*১ অর্জুন তখন ভগবানের শ্বর্ূপ না বুঝিলে ও, 

ভগবান্* কেবল অবতারের কম্মতত্ব এস্থলে বলেন নাই। অবতীর্ণ 

ঈশ্বরকে কয়জন চিনিতে পারে? চিনিয়াই বা কয়জন তাহার অনুসরণ 

করে? ভগবান্ সর্ধ-হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সকলকে মায় দ্বারা তাহার 

নির্দিষ্ট পথে চালিত করেন। ভগবান্ কর্ম না করিলে__জীবহদয়ে থাকিয়া 

তাহাদের পরিচাপিত না করিলে, জীব নির্দিষ্ট পথে কর্ম্ম করিতে পারিবে 

না,--ত্াহার অকর্তৃভাব অবলম্বন করিবে। এস্থলে এই সাধারণ তত্ব উক্ত 

₹ইয়াছে। মানুষ সর্বরূপে. তাহারই পথ অন্থুলরণ করে। তিনি বিন! 

স্বতন্ত্রভাবে কেহ জ্ঞাতা বা কর্ত। নাই। সকলে ভগবানের নির্দিষ্ট পথ 

সর্বরূপে অন্ুদরণ করিয়া! থাকে | ভগবান্ নিজ মায়াশক্তি দ্বারা তাহাদের 

অজ্জাতে তাহাদিগকে সেই পথে পরিচালিত করেন। ভগবান যদি কর্ম 

না করেন, বা কর্মশক্তি সংবরণ করেন, তব কি ফল হয়, তাহা 

পরক্লোকে উক্ত হুইয়াছে। 



২৪০ প্রীদতগবদ্গীতা। 

উৎমীদেয়ুরিমে লোক! ন কৃর্য্যাং কর্ম চেদহ্মৃ। 
সন্করস্য চ কর্তা স্যামুপহন্তামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪ 

১০০৭১০ 

আমি না করিলে কর্ম্ম, এই লোক সব 

হবে নট, হব আমি সঙ্করের হেতু ;-_ 
আমিই তাদের হব নিধন-কারণ ॥ ২৪ 

(২৪) হবে নষ্ট-(মূলে আছে “উৎসীদেযুঃ ) অর্থাৎ উৎন্ 
ষাইবে লোক-স্থিতি-কারণ কর্মের অভাবে নষ্ট হইবে (শঙ্কর)। ধর্শা- 
ভাবে নষ্ট হইবে (ন্বামী)। কুলোচিত কর্ণ না করিয়া নষ্ট হইবে (রামানুজ)। 
ঈশ্বর পালনকার্ধ্য না করিলে, অথবা তাহার কর্ধপ্রবৃত্তি নিরুদ্ধ করিলে, 
সর্বভূতের কর্ধপ্রবৃত্তি লোপ হইবে, ও রতি অভাবে পৃথিব্যাদি ভূত 
সকলের বিনাশ সাধিত হইবে, অর্থাৎ জগতের বিকাশ অবস্থা আয় থাকিবে 
না এবং বর্শীশ্রমধর্থ দ্বারা যেসকল লোককে ধারণ করা আছে, সে 
ধর্ম লোপে তাহাদের বিনাশ হইবে (গিরি)। এই শেষ অর্থ অধিক 

সঙ্গত। 

সঙ্করের হেতু ... নিধন কারণ-_-আমি কুলোচিত কর্ণ ন! 
করিলে সকল শিষ্টজনই আমার আচারই ধর্শ, ইহ! নিশ্চয় করিবে। তাহারা 
কর্মমীধিকারী হইয়াও কর্ম্ঘ ত্যাগ করিবে, লাধারণ লোক তাহাদের দৃতন্ত 
অনুসরণ করিবে । নুতরাং প্ুশ্মাচরণ অভাবে ও শাস্ত্রীয় আচরণ পালন 
না করার সকল শিষ্টজনের সপ্ধরেয় ( কর্ণ সাংকর্ধের ) কর্তা আমি হুইব। 
এবং এই প্রজাদের বিনাশ কারখ হুইব (রাযান্ুজ)। আছি পরবেখর তাহা 
হইলে ধর্শসাংকর্যের কর্তা হইব এবং ক্রমে ধর্শলোপ হওয়ায় আমিই 
সকল প্রজা বিনাশের কারণ হইব। (মধু) কর্্লোপ হেতু বর্ণনকলের 



তৃতীয় অধ্যায় । ২৪১ 

পাংকর্ধ্য বা সংমিশ্রণ হইবে। কর্্ম-লোপই বিনাশের কারণ বলিয়! 

আমিই তাহার্দের বিনাশের কারণ ৪&ইব (স্বামী )। সর্বশ্রেষ্ঠ আমি যদ্দি 

শীস্ত্র'ক্রে কর্ম না করি, তাহা হইলে এই লোক বিত্রষ্ট মর্যযাদ হইবে, 

তাহাতে সঙ্করের উৎপত্তি হইবে। আর আমিই তাভার কর্তা হইব। এই- 

রূপে প্রজাপতি আমি এই সব প্রজাদের সাক্ষ্য দোষে উপহনন অর্থাৎ 

মলিন করিব (বলদেব)। 

বাহ! হউক, ব্যাখাাকারগণের এ অর্থ হইতে এ তত্ব পরিফার বুঝা যায় 

না। আমর! দই ভাবে এই তত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব। প্রথম অর্থ এই 

যে, ভগৰান্ আপনাকে বন্দে বপুন্ররূপে অজ্জুনের নিকট এই তব উপদেশ 

দিতেছেন এবং তিনি তৎকালীন সমাজের একজন শ্রে্ঠলোক মাত্র এই 

পরিচয় দিতেছেন। তিনি নিজে বর্ণোচিত ও আশ্রমোচিত কর্ম না 

করিলে. সাধারণ লোকে ঠাহারই অগ্দরণ করিয়া, বর্ণাদি ধর্ম আচরণ 
করিবে না, স্থুতরাং সন্করের স্থষ্ট হইবে অর্থাৎ বর্ণধন্ম-মিশ্রণ হইবে, এজন 

পরোক্ষভাবে ভগবান্ সন্করের বর্কা হইবেন,--ইহাই উল্লেখ কৰিতেছেন। 

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, কামনা করিয়াই হউক, আর নিষাম 

ভাবেই হউক, যে সকল লোক শাস্ত্রোক্ত কম্ম করিতে গ্রবৃত ছয়, তাছার! 

অনেক পরিমাণে নিজ প্রকৃতিকে দমন করিতে শিক্ষা) করিয়াছে । সাধা- 

রণতঃ লেকে আন্বর বা রাক্ষন-ন্থ ভাববুক্ত,_ অর্থাৎ তামসিক ও রাজসিক- 

প্রকৃতি-সম্পন্ন | তাহারা ১৬শ অধ্যায়ের ২১শ শ্লেকোক্ত নরকের দ্বার-স্বরূপ 

_ কাম, ক্রোধ ও লোভের বশবর্তী। তাহার! সর্বদা কামন! ছার! পরি- 

চালিত হইয়া! যথেচ্ছাচার অবণন্বন করিয়া থাকে । এসকল লোকের 

চিত্ত অস্থির, বুদ্ধি অব্যবসান্ায্মক । তাহার। নিজে ভাবিয়া নিজ কর্তব) 

স্থির করিতে পারে না। তবে তাছার! শ্রেষ্ঠ লোকের অগ্ুকরণ করিতে 

চেষ্টা করে। এবং যদি তাহার! দেখে যে, শ্রেষ্ঠ লোক সকলেই বর্ণ ও 

খশ্রমধর্শ পালনে ও শাস্ত্রবিছিত ক্রিন্নাতে সর্বদা! লিপ্প আছে, তবে 

১৬৩ 



২৪২ শ্রীমদ্-ভগবদগীতা । 

তাহারাও উহাদের অনুকরণ করিয়! শাস্ত্রানুষায়ী কমন করিতে রত হুইবে। 

এইরূপে তাহাদের কামন৷ নির্দিষ্ট পথে গিক্সা তাহাদের উন্মার্গ প্রবৃত্তি দমন 

করিবে। তাহাতে ক্রমে ক্রমে তাহাদের সত্বশক্তির কতক ুত্তি,হইঠে 

থাকিবে। কিন্তু যদি শ্রেঠলোক কর্মার্গ ত্যাগ করিয়া কর্ম-সঙ্গযাস গ্রহণ 

করেন, যদি তাহার! শাস্তীয় বিধানের অন্থমরণ ন1 করেন, তবে এই সকল 

সাধারণ লোকও শাস্ত্রীয় বিধানোক্ত কর্্ম ত্যাগ কারবে। তাহার ফলে তাহারা 

কামাচারী ও যথেচ্ছাচারী হইবে । (গীতার ১৬শ অধ্যায়ের ২৩শ শ্লোক 

দ্রষ্টব্য ) তাহার ফলে বর্ণাদি ধর্মের লোপ হইবে। অর্থাৎ এক বর্ণের কর্তবা 
কার্য অন্ত বর্ণে প্রবৃত্তিবশে করিতে যাইবে । তাহা হইলে গুণবিভাগান্থ- 
যায়ী বর্ণবিভাগ নষ্ট হইবে, সমাজ বিশৃঙ্খল হইবে। তাহাকেই 

এস্থলে সঙ্করোৎপত্তির কারণ বল হইয়াছে । বর্ণভেদ ও তদনুসারে 
কর্মভেদের বন্ধন শিথিল হইলে সমাজ (ষরূপ উচ্ছঙ্খল হয় এবং 
তাহাতে বর্ণের যেরূপ মিশ্রণ হয়, তাহা আমার্দের বর্তমান সমাজের 

অবস্থা হইতে বেশ বুঝা যাইবে । ( মানব ধর্মশাস্ত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের 
১৭শ, ১৮শ, ও ১৯শ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। 

যাহা হউক এই অর্থবাহা। যাহা গৃঢ় অর্থ, তাহাই আমাদের এস্থলে 
বুঝিতে হইবে । অঞ্জুন বুঝুন আর নাই বুঝুন, ভগবান্ আপনি পরমেশ্বর 
স্বরূপে অবস্থিত ও যোগধুক্ত হইয়! অজ্ঞুনকে পরমেশ্বরের স্বরূপ উপদেশ 

দিতেছেন। তিনি এস্থলে তাহার সেই ম্ব্নপের কথাই বলিয়াছেন। 

পূর্বের শ্লোক এতদনুলারে আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । এই প্লোকও 
এই অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে। পরমেশ্বর বদি কর না করেন, তৰে 

তিনি কিরূপে সন্করের হেতু হইয়া এই প্রজাগণের বা জীবগণের উৎসের 

কারণ হন, তাহ! আমাদের বুঝিতে হুইবে। 

এই জগতের স্থিতি জন্ত বর্ণ বিভাগ ও কর্্মবিভাগ নিদ্দিষ্ট হুইয়াছে। 
প্রস্কাতিজ গুণ যাহার যেরূপ,তাহার সেইরূপ গুপোচিত কর্ধ নির্দিই আছে। 



তৃতীয় অধ্যায়। ২৪৩ 

ভগবান্ এতদস্থসারে বর্ণবিভাগ করিয়া, প্রত্যেকের স্বাভাবিক কম্ম নিদিষ্ট 
করিকা দিয়াছেন ( গীতায় 8১৩ ও ১৮1৪১-৪৪ শ্লোক উষ্টব্য)। সেই 

বিভাগ যতদিন নির্দিষ্ট থাকে, ততদিন এ সমাজ রক্ষিত হয়। 
'ভগবান্ জীবহৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়া তাহাদিগকে তাহাদের প্রকৃতিজ 

গুণবশে যন্ত্রারূঢ়ের সায় মায়াঘারা পরিচালিত করিয়া! তদনুষায়ী কর্ে 

তাহাদিগকে নিধুক্ত করেন । এজন্ত সকলেই তাধার বত অনুসরণ করে 
(81১১ শ্বোক দ্রষ্টব্য )। ভগবান্ প্রতি জীব প্রকৃতির নিয়স্ত। না হইলে জীব 

স্বভাবান্যায়ী বিছিত কন্ম করিতে পারিত না। তাহার! স্বেচ্ছাচারী হইত। 

কেহ বর্ণোচিত ধন্ীচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইত না। তাহা হইলে ধর্মচক্র 

আর প্রবন্তিত হইত ন|। হই্ার প্রথম ফল _বর্ণ ও কর্মের মিশ্রণ, পর- 

স্পরের সহিত পরম্পরের সংঘর্ষ এবং তাহারই পরিণাম সমাজ বন্ধন শিথিল 

হইয়া ক্রমে লোকের উচ্ছেদ । এই বর্ণ ও আশ্রমোচিত ধর্্মরক্ষার্থও 
নুগবান্কে অবতীর্ণ হইতে হয়, তাহ!পরে (81৭-৯ প্লোকে) উক্ত হইয়াছে। 

৪ 

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসে। যথ! কুর্ববস্তি ভারত। 

কুর্ধ[াদৃবিদ্বাংস্তথা সক্তশ্চিকীযুলেণকসংগ্রহমূ ॥ ২৫ 

নির্ববোধ আসক্তিবশে কন্ম করে বথা-_ 

লোক সংগ্রঞ্থের তরে আসক্তি ত্যজিয়া, 

কর্ম করা, হে ভারত, বিজ্ঞের উচিত ॥২৫ 

(২৫) নির্বেবাধ ( অবিদ্বাংসঃ )__বাহারা বিদ্বান্ ব1 তত্বপ্তানী নহে 

(শঙ্কর )। যাহার! আত্মজ্ঞানী নহে (রামানুজ )। 

আসক্তিবশে (সক্তাঃ ) - কর্মকফলাকাঙ্ষায় (শঙ্কর)। কর্মে অভ- 

নিবষ্ট হইয়! (হ্বামী)। কর্তৃত্বাতিমানে (মধু)। 



২৪৪ শ্ীমদ-ভগবদগীতা । 

আসক্তি ত্যজিয়।-_-তে অজঙ্ভুন তুমি যদি আমার সায় কৃতার্থবুদ্ধি 

বা আত্মবিৎ হও, তথাপি তোমার নিজ কর্তব্য না থাকিলেও পরের প্রতি 
অনুগ্রহ প্রযুক্ত তোমার কর্ন কর! কর্তব্য । ইহাই এস্থলে উক্ত হইম্নাছে। 
ধিনি বিদ্বান, আত্মতব্বজ্ঞ, তিনিও লোকশিক্ষার্থ ঠিক অজ্ঞানী কর্মঙ্গীর 

স্তায় কর্মানুষ্ঠান করিবেন__ইহাই তাহার কর্তব্য (শঙ্কর) যিনি জ্ঞান- 

যে।গাধিকারী, তাহার অদক্ত বুদ্ধিতে বা অনাসক্ত ভাবে কন্মযোগ অনুষ্ঠান 

করা কর্তব্য ( রামানুজ )। আত্মবিদেরও লোকের প্রতি কৃপা করিম 

লোকপংগ্রহার্থ অনাসক্ত চিত্তে কর্তব্যবোধে কর্ম করা উচিত (স্বামী )। 
মধুহ্দন বলেন, অজ্ছুনের এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে,'তুমি ঈশ্বর, লোক- 

গ্রহার্থ কর্ম করিলেও তোমার কথন কর্তৃত্বাভিমান হইবে ন1; স্থতরাং 

তোমার কর্ম করিলে ক্ষতি নাই। কিন্তু আমি জীব, এরূপ কর্ম করিলে 

কর্তৃত্বাভিমান হওয়ায়, আমার জ্ঞান অতিভূত হইতে পারে / এই 
আকাঙ্কার উত্তরে ভগবান্ বলিতেছেন যে, যিনি বিদ্বান, তিন্নি লোক 

সংগ্রহের জন্ত অসক্ত হইয়া কর্ম ইচ্ছা করিবেন (মধু)। তিনি ফল-লিপা- 

শুন্য হইয়া কর্ন করিবেন, অর্থাৎ বেদোক্ত ম্বকর্্ম করিবেন (বলদেব )। 

কন্ম করা বিজ্ঞের উচিত-_জ্ঞানযোগাধিকারী ও কন্ম- 

যোগাধিকারী উভয়েই কর্ম করিবে । ইহাই এস্থলে উপনিষ্ট হইয়াছে। 

( রামানু, স্বামী, মধু)। 

ন বুদ্ধিভদং জনয়েদজ্ঞানাং কম্মসঙ্গিনাম্ । 

যোজয়েৎ পর্ব কর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥২৬ 
২১ ০০০১০ 

কম্মাসক্ত অজ্ঞানীর বুদ্ধি বিচলিত 
বিজ্ঞে না করিবে; নিজে যোগবুক্ত হ'য়ে 

কন্ম করি, কর্মে তারে করিবে যোজিত ॥ ২৬ 



তৃত'য় অধ্যায় । ২৪৫ 

(২৬) কর্ম্মীসক্ত অন্ঞানীর-_অনাদি কর্ম্বাসন! দ্বারা যাহারা 

কন্মে নিধুক্ত, এবং যাহারা মোক্ষার্থ প্রথমে কর্্মযোগেরই অধিকারী। 

, বদ্ধ বিচলিত-যাহারা! কন্মে আসক্ত 'ও অবিবেকী, তাহার! 

“আমি কর্তা” এইরূপ অভিমানবশে, “ইহা কর্তব্য “ইহা! জ্ঞাতব্য 

' এইরূপ কম্মের এইরূপ ফল” এই প্রকার বুদ্ধিসুক্ত । সাধনার ঘার! 

তাহাদের চিত্ব-শুদ্ধি ও কন্মবৃত্তি নিয়মিত ও সংযত হইবার পূর্বে, তাহাদের 

ফ্ঞানোপদেশ দিয়া বুদ্ধি বিচলিত করিতে নাই। কারণ চিত্তশুদ্ধি ন! 

»ওয়ায়, তাহারা জ্ঞানোপদেশ হইতে কোন লাভ করিতে পারিবে না । 

কেন না তাহাদের হৃদয়ে জ্ঞাননিষ্ঠা সম্ভব হইবে না, অথচ বিহিত করছে 

তাহাদের শ্রদ্ধাও দূর হইবে। স্বতরাং তাহার! ইতোনট স্ততোত্রষ্ঃ হইবে 

। মধু ও শঙ্কর)। কর্মুযোগ হইতে অন্তথা আত্মাবলোকন হয়, এইরূপ 

বৃদ্ধিভেদ ( রামান্ুজ )। বুদ্ধি বিচলিত হইলে কন্ছে আর তাহাদের শ্রদ্ধা 

থাকিবে না, অথচ জ্ঞানেরও উদয় হইবে ন1। মুতুরাং তাহার! উভয়মার্গ- 

ন্ট হইবে (বলদেব)। শাস্ত্রে ছে 

অজ্ঞন্তা্দ প্রবুদ্ধন্ত সর্বং ব্রন্মে'ত যো বদেৎ। 

মহানিরপজালেষু স তেন বিনিয়োজ্জিতঃ।” 

নিজে যোগযুক্ত হ'য়ে__কল্ম যোগের অনুষ্ঠান করিয়া, নিষ্চামভাবে 

পণ ও আশ্রমাদি-বিহিত কর্ম আচরণ করিয়।। এই প্রকার লোকসংগ্রহার্থ 

কম্বে প্রবৃত্ত আমি বা অন্ত কোন আত্মতত্ববিৎ ব্যক্তির লোকসংগ্রহরূপ 

কারা ব্যতিরেকে অন্ত কোন কর্তবা নাই। এই কারণে আত্মবিদের 

পক্ষে এই উপদেশ দেওয়া হইতেছে (শঙ্কর )। 

এস্থলে, জ্ঞানযোগীর! কেবল লোকসংগ্রনথার্থ কর্মযোগ করিবেন, অর্থাৎ 

নিজে অনুষটেয়্ কম্ম করিয়া সাধারণ লোককে দৃষ্টান্ত দ্বারা কর্ণে নিযুক্ত 

করিবেন, ইহাই অর্থ । 



২৪৬ শ্রীমদূ-ভগবদগীতা । 

প্রকতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কন্মাণি সর্বশঃ | 
অহঙ্কারবিমৃঢ়াত্ম। কর্তাহমিতি মন্যতে ॥ ২৭ 

প্রকৃতিজ গুণ দ্বারা হয় সর্ববরূপে 
কম্ম সব সম্পার্দিত ; “কর্ত। আমি' ইহা-_ 
অহঙ্কারবশে ভাবে মুঢ়মতি জনে ॥ ২৭ 

(২৭) প্রকৃতিজ গুণ-_সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের 
সাম্যাবস্থা প্রকৃতি (সাংখ্যদর্শন ১1৬১) বা প্রধান। সেই সাম্যাবস্থার 

পরিবর্তনে গুণত্রয়ের ধে বৈষম্য ও বিকার হয়, তাহার দ্বার কাধ্যকারণরূপ 

কর্শাস্থ্র উৎপন্ন হয়। কর্শ,__লৌকিক ও শাস্ত্রীয় ( শঙ্কর)। প্ররুতির 
গুণ বা প্ররুতির কার্য ইন্দ্রিয়ই সকল কর্ম করে (ম্বামী)। 

সত্বরপত্তমোগুপময়ী মিথ্যাজ্ঞানাত্মক পরমেশ্বরের শক্তি বা নায়াহ 
প্রকৃতি ( বলদেব ও মধুসূদন )। শাস্ত্রে খ্যাছে-_ র্ 

“মায়াং তু প্রক্কৃতিং বিগ্াৎ মায়িনস্ত মহেশ্বরম্ 1 
সেই প্রকৃতির কা্য-কারণ-রূপ গুণবিকার হইতেই করা হয় ( মধু )। 

লোকে নিজ প্রকৃতি বা গুণানুরূপ কর্ম করে (রামানজ)। ঈশ্বর- 
প্রবর্তিত ও প্রকৃতির ব্রিগুণ হইতে জাত শরীর মন ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এবং 
প্রাণ দ্বার! সর্ধকার্ধ্য সম্পাদিত হয় ( বলদেব )। 

সাংখ্যতত্বসমাসে আছে--পপুরুষ কর্ত। হইলে সকল কর্ম ই গুভ হইত। 
তিনরূপ বৃত্তি থাকিত না। ধর্ম, সৌহিত্য, যম, নিয়ম, নিবৈ'রতা, সম্যক- 
বিবেচনা, জ্ঞান ও এশ্র্য্য প্রকাশক বৃত্তিই সান্বিকী। রাগ, ক্রোধ, লোভ, 
পরপরিবাদ, অতিরৌদ্বতা, অতুষ্টি, বিরুতআকৃতিরূপ পরুবতাই রাজসিক 
বৃত্তি। উন্মাদ, মদ, বিষাদ, নাস্তিক্য, স্ত্রীপ্রসজিতা, নিদ্রা, আলম্ত, 
নিপু ণতা৷ ও অশোৌচ ইহারাই তামসিক বৃত্তি | এই গুপত্রয় হইতেই জগতে 



ভূতীয় অধ্যায় ॥ ২৪৭ 

গুণের কর্তৃত্ব ও পুরুষের অকর্তৃত্ব সিদ্ধান্ত হয়, পরে গুগত্রক্বিভাগ- 

যোগ নামক চতুর্দশ অধ্যায়ে এই ব্রিগুণ-তত্ব বুঝান আছে। পুরুষ 
অকর্তা হইয়াও কিরূপে কর্তা হন, তাহা ত্রয়োদশ অধায়ে, ২*-_-২১ 

প্লেটের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইবে। 

অহঙ্কারবশে-_ দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৭১শ শ্লোকের টাক! ড্টব্য )। 

এই অহঙ্কার--কাধ্য-কারণ-সজ্বাত আত্ম গ্রতায় (মধু) । “অভিমানোহ্হ- 

স্কারঃ” (সাংখ্যদর্শন ২১৬)। সংবিদ্বপু জীবায্া অনাদ্দিকালপ্রবধঠিত 

বিষয়ভোগবাসনাক্রান্ত হইয়া ভোগার্থ নিজ সন্নিহিত প্রকৃতিকে আশ্রয় 

করে, ও তাহার কাধ্যত্বার! অহঙ্কারবশে বিষুদ্ধ ও আত্মজ্ঞানশৃন্ত হুইয়া, 

শরীরাদিতে অহংভাবধুক্ত হয়, এবং শরীরাদির দ্বার! সিদ্ধ কর্মকে নিজ- 

কৃত কর্ম বলিয়া! মনে করে (বলদেব )। 

জীব, দেহ ব। প্রকৃতি ও ঈশ্বর--কশ্মের এই তিন কারণ। জীব এক 

কর্ম করে-_এ ধারণা! ভ্রান্ত । (গীতার ১৩শ অধ্যায়ের ২০শ শ্লোক, ১৮শ 

অধ্যায়ের ১৪শ--১৬শ শ্লোক দুষ্ট) সাংখ্যদর্শনে আছে “অহঙ্কারঃ কর্তা ন 

পুরুষঃ* (৬৫৪), এবং পনিগুণ আত্মনাত্মনোহসঙ্গত্বাদি শ্রুতে:* (৬১৯) 

সাংখ্যতত্বগমাসে আছে, পত্রিগুণ জন্ত বিপরীত দর্শন হয় বলিয়1, অবোধ 

পুরুষ, আমি করিতোছ এইরূপ মনে করে। যে একগাছি সামান্ত 

তৃূণকেও নত করিতে অসমর্থ, সেই এ সমস্ত "আমি করিতেছি, আমারই 

সব, এইরূপ অবোধ অভিমানের দ্বার! উন্মত্ত হইয়া আপনাকে কর্তা 

মনে করে।” | 
পূর্বে ২1৭১ শ্রলোকের ব্যাথায় এই অহদ্কারের প্ররুত স্বরূপ কি, 

তাহ! উক হইয়াছে । বুদ্ধিতন্বে যখন জ্ঞানক্রিয়া হয় ব1 বুত্তিজ্ঞান 

হয়, তখন অহং ও ত্বম বা ইদং এই দ্বৈত ভাব জ্ঞানে উদ্ভব হয়। 

এজন্ত বুদ্ধিকে অহঙ্কারের কারণ বলা হইয়াছে । এই অহঙ্কারবশে, 

ভীবের দেহ ও ইন্জ্িয়াদিতে আত্মাধ্যাস হয়,-আমি এই বুদ্ধিতবস্কপ, 



২৪৮ শ্রীমদ-তগবদ্গীত|। 

মনগ্বরূপ, ইন্জি়ন্বূপ বা দেহস্বরূপ এই ধারণা হয়। তখন এই মন ও 
ইন্দ্রিয় দ্বার! যে কর্ম হয়, সেই কর্ম আমার-_ অজ্ঞানবশে বা আত্মার 

প্রত স্বরূপ না জানায় “আমি তাহার কর্তা”,-_-এইরূপ ধারণা হয়! 
মু মতি _-ন্বরূপ-বিবেকে অদমর্থ অর্থাৎ অনাত্মবিষয়ে আত্মাভিমান- 

যুক্ত ( মধু)! পূর্বের দুই শ্নোকে যে কর্্মাসক্ত অজ্ঞানীর বা অবিশ্বানের 

কথা উক্ত হইয়াছে, তাহারা কেন কর্াক্ত হয়, এবং কেন তাহাদের 

বিহিত কর্মে নিব কর! কর্তব্য, ইছাই এই শ্লোকে বুঝান হইয়াছে। 

তত্ববিত্ব মহাবাহে গুণ কম্মবিভাগয়োঃ | 

গুণ! গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সঙ্জতে ॥ ২৮ 
55: 

কিন্তু পার্থ, গুণ আর কর্্মবিভাগের _ 
তত্বদর্শী জন কর্মে আসক্ত না হয়-_ 
ভাবে তারা, গুণ হয় গুণে প্রবন্তিত ॥ ২৮ 

(২৮) গুণ আর কম্মবিভাগের--(মূলে আছে-_'“গুণকর্ম্মবিভা: 

গয়ো:”) অর্থাৎ গুণবিভাগ ও কম্দরবিভাগ-_-এ উভয়ের । ইন্জরিয় বা করণাত্মক 

গুণ--বিষয়াতক গুণেতে ব্যাপৃত রহিয়াছে । কিন্ত আত্মা নিক্রিয়, (শঙ্কর)। 

আমি গুণাত্মক নহি" এই স্থির করিয়া-_-গুণ হইতে আত্মার প্রভেদ, ও 

'আত্মাতে কর্দ নাই' এই স্থির করিয়া-_কর্্দ হইতে আত্মার গ্রভেদ করিয়া 

(শ্বামী)। মধুল্ন বলেন, গুণ, কর্ম ও বিভাগ এই তিনের । অর্থাৎ 

'হঙ্কারের আম্পদ বা অহংজ্ঞানের আধার শরীর ইন্দ্রিয় ও অস্তঃকরণই 

গুণ ) এবং মমতার আম্পদ সেই সকলের ব্যাপারতৃত -কর্ম্ম , এবং এই 
সমস্ত বিকারযুক্ত জড় পদার্থ হইতে পৃথক্ ব1 বিভিন্ন স্বপ্রকাশ জ্ঞানম্বরূপ 
আত্মা, তাহাই এস্বলে বিভাগ ; এই গুণ, কর্্ম ও বিভাগ বা আত্মা-_ 



তৃতীয় অধ্যায় । ২৪৯ 

ইহাদের। গুণ বা ইন্ত্রির় হইতে ও কন্ম হইতে যে আত্মার 

বিভাগ বা ভেদ তাহার (বলদেব)। সব্বাদি গুণবিভাগের ও গুণঞ্জ 

ক'্মবিভাগের (রামানুজ )। 

“ভগবান্ পরে (৪1১৩) গ্লোকে বণিয়াছেন যে, গুণ ও কর্মমবিভাগ 

অগ্তসারে তিনি চতুর্বর্ণের স্থষ্টি করিয়াছেন। গুণ-_প্রক্কৃতিজ তিন গু৭। 
তাহাদের তব পরে চতুদ্দিশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । এই '্ররুতিজ 

গুণে বদ্ধ হেতু কেহ সাবিকপপ্রকৃতি-ঘক্ত হন (তাহারা এক্ষণ )। 

কেহ সবরজোগুণপ্রধান হন (তাহার! ক্ষত্রিয়)। কেহ র্জন্তমোগুণ- 

প্রধান হন (তাহার! বৈশ্ত )। আর কেহ বা কেখল তমোগুণপ্রধান 

হন, তাহারা তামসিক-প্রকৃতি-যুক্ত ( ইহার! শুদ্র )। এই গুণবিভাগাহ্ৃসারে 

ব্ণবিভাগ হয় এবং বর্ণবিভাগানুসারে স্বাভাবিক কর্দবিভাগ হর 

( গীতা ১৮৪১-:৪৪ গ্লোক দ্রষ্টব্য ), তাহাই শাস্ত্রে বিহিত হুইয়াছে। 

কোন্ "পণ, প্রবল হইলে কিরূপ কম্ম হয়, তাহা চতুর্দশ অধ্যায়ে 

বিবৃত হইয়াছে । ৪ 

অতএব রামাগ্ুজের ও শঙ্করাচার্য্যের অথই অধিক সঙগঙ্। গুণের 

এবং কর্মের বিভাগ অর্থাৎ উক্ত সত্ব, রঞ্জঃ ও তমঃ এই তিন গুণের বে 

বিভাগ, এবং এই তিনরূপ গুণ (হতু যে কর্মের বিভাগ নিদ্দিষ্ট আছে, 

তাহাই এস্থলে উল্লিধিত হইয়াছে । (গীঠার ১৮শ অধ্যায়ের ৪১শ হইতে 

৪৪শ শ্লোক দেখ)। 

তববদর্শা-_-এই গুণ ও কর্দ-বিভাগের ভব ম।চারা জানেন, তাহারা 

প্রকৃতিজ গুণ দ্বারাই কর্ম হয়, ইহা জানেন, এবং আত্মাকে অকন্ঠা! 

বলিয়াই জানেন। (১৩২ শ্লোক দ্রষ্টব্য )। 

মাসক্ত না হয়--প্রক্কতির গুণ হইতে কর্ম হয়, আম্মা নিশ্রি'র 

অকর্তা, এই তব জানিয়া করে আসক্ত হয়না। আত্ম পূর্ণ' আত্মার 

আপ্বব্া কিছুই নাই, ইহ! জানির! আত্মার্থ কোন কর্শে আসক্ত হয় ন!। 



২৫০ শ্ীমদ্-ভগবদগীতা | 

গুণ হয় গুণে প্রবস্তিত-_করণাত্মক ( ইন্জরিয়াত্মক ) গুপ, বিয়া. 
স্মক ( ইন্দ্রিয়বিষয়ায্মক ) গুণে প্রবর্তিত হয় (শঙ্কর, স্বামী, মধু, বলদেব)। 

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ নিজ বিষয়ে রত হয়। রামানুজ ভিন্ন অর্থ করেন) তাহার 

মতে সত্বাদি গুণ নিজ কার্ষো প্রবপ্তিত হয় বা নিজ অনুরূপ কার্ধ্য করে" 

আমাদের অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয় প্রকৃতির এই ব্রিগুণ হইতে জাত। 

ইন্দ্রিয়ের বিষয় রূপ-রসার্দিও এই প্রকৃতির গুণ হইতে জাত। বিষক-_ 

গ্রাহা;) চিত্ত তাহার গ্রাহক । বিষয়-গ্রহণ জন্ত চিত্রদ্বারা নিয়মিত হইয়া 

ইন্দ্রিয়গণই বিষয়ে প্রবর্তিত হয়। মনের দ্বার! 'প্রবপ্তিত হইয়া জ্ঞানেন্দিয় 

বিষয় আহরণ করে । সেই আহরিত বিষয়ের মধ্যে মন যাহা স্ুখদ ব! দুঃথদ 

বলিয়া স্থির করে, সেই বিষন্ন গ্রহণ ব! ত্যাগ জন্ত, মন কর্ম্েক্দিরগণকে 

কন্মে প্রেরণ করে। 

ংখাঁদর্শন মতে প্রকৃতির সত্বাধিকো পুরুষের সান্িধ্যে মহত্বত্ব বা! 

বুদ্ধিতত্ব উৎপন্ন হয়। বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার, এই অহঙ্কারের তামসিক 

বিকার হইতে পঞ্চতম্মাত্র ও পঞ্চতন্মাত্র হইতে স্থুলভূত বা বিষয়' উৎপন্ন 
হয়। আর এই অহঙ্কারের রাজসিক বিকার হইতে মন প্রভৃতি একাদশ 

ইন্ড্রিয় উৎপন্ন হয়। অতএব এক গুণাস্্ক প্রক্কৃতি হইতেই আমাদের 

ইন্দ্রিয় এবং ইন্ট্রিয়ের বিষয় উভয়েরই উৎপত্তি হইয়াছে । পরে ১৩২, 

শ্লোক ও তাহার ব্যাধ্যা দ্রষ্টব্য । 

প্রকতে গুণসংমূঢ়াঃ সম্ভবন্তে গুণকণ্মসু | 

তানকৃগ্স্বিদে। মন্দান্ ফৃত্স্বিষ্ন বিচালয়ে ॥২৯ 

বিমোহিত যার! এই প্রকৃতির গুণে 

আসক্ত গুণজ কর্মে-_বিজ্ঞে নাহি করে 

হেন অজ্ঞ মন্দমতি জনে বিচলিত ॥ ২৯ 
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(২৯) বিমোহিত প্রকৃতির গুণে _মায়াগুণে বিমোহিত (মধু)। 

প্রকৃতির গুণ দ্বারা বিমোহিত, অর্থাৎ দেহ-ইন্দ্রিাদিতে তাদাত্মা-অধাস- 

রাঁপ অজ্ঞান হেতু বিমোহিত । পুব্বের টাকা দ্রষ্টব্য । 

প্রকৃতির গুণ কি, তাহার বৃত্তি কি, এবং মানুষে কিরূপে এই 

প্রকৃতির গু দ্বারা বিমোহিত হয়, তাহা পরে চতুর্দশ অধ্যায়ে ৫ম হইতে 

১৮শ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। 

আসক্ত গুণজ কর্মে-_দেহ-ইন্দ্রিয়-অস্তঃকরণ-কৃত গুণের কার্ধ্ে 

আপনাকে কর্তী মনে করি তাহাতে আসক্ত (মধু)। রামানুজ বলেল, 

ইহারাই প্রকৃত কর্ম্মাধিকারী; এবং ইহাদের কর্দ্দ দ্বার! চিত্বশুদ্গি 

জন্মাইবার পূর্বে আয্মজ্ঞান লাভের সম্তাবন! নাই। ইহারা জ্ঞানযোগের 

অধিকারী নছে। 

এই প্রকৃতি সত্ব রজঃ ও তমোশুণের দ্বারা যে যে কর্শা হয়, 

তাহাতে বাস্তবিক অকর্তা পুপ্ষ কিরূপে আবদ্ধ হইয়া আপনাকে 

সেই সেই গুণজ কন্মের কর্তা মনে করে, তাহা পরে (উক্ত ১৪1৫--১৮ 

প্লোকে ) বিবৃত হইয়াছে । 

বিজ্ঞ, অজ্ঞ-_( মূলে আছে-_ক্ুতসবিৎ, অক্কৎসবিৎ ) পূর্ণাস্জ্ঞানী, 

অল্পজ্ঞানী (বলদেব)। মধুস্দন বলেন, বার্তিককারদের ব্যাখামতে কৃ 

অর্থে আত্মপরতা ও অরুতস্ন অর্থে অনাত্মপরতাঁ। কৃৎগ্গবিৎ অর্থাৎ 

পরিপূর্ণ আত্মবিৎ। কৃত বন্তই যে ব্রঙ্গ হইতে জাত, এবং কক্ধই যে 

এ সমুদার, ধাছাদের এই জ্ঞান হুইল্লাছে, তাহারা কৃৎঙ্গবিৎ। ফিনি 

অকুতননবিৎ তিনি নানাত্ব দর্শন করেন, লমুদায় দৃষ্টাদৃষ্ট বন্ব বঙ্গ ভটতে 

ভিন্ন বলিয়। জানেন। 

যাহা হউক, ইহা বলিতে পার! বায় যে, বিজ্ঞ অর্থে বিশেষ জ্ঞানা 

আব্মবিৎ । যে আপনাকে প্রক্কৃতি হইতে ভিন্ন বলিয়! জানে এৰং 

আপনার অকর্তৃত্বাদি হ্বরূপক্ঞ, সেই বিজ্ঞ। মে ( পরে ১৩৭-- 



২৫২ শ্রীমদ-ভগবদগীতা । 

১১ শ্লোকোক্ত ) অমানিত্বাদি জ্ঞানযুক্ত। আর যে অন্ঞ--অজ্ঞানী, 

সে উক্ত জ্ঞানধুক্ত নহে, অথবা ইহার অন্থথ|! যে অজ্ঞান, তাহ! 

যুক্ত। ন্ট 

বিচলিত--অর্থাৎ এই সকল মন্দবুদ্ধি শ্রেষ্ঠ জনের আচারানুবনী 

কম্াধিকারীর কথ! ভাবিয়া বিজ্ঞ নিজে কর্মযোগ হইতে প্রচলিত-মণ। 
হইবেন না (রামানুজ )। বিশুদ্ধ সচ্চিদানন্দ-আত্মতত্ব বুঝিতে অসমর্থ 

লোকদিগকে আত্মশ্ব্বের উপদেশ দিয় কর্ম হইতে বিচলিত করিবেন না 

(বলদেব)। তাহাদের কষ্মে শ্রন্ধা নষ্ট করিবেন না৷ (মধুহদন) | বিচলিত-_ 

অর্থাৎ বুদ্ধিভেদ কর] (শঙ্কর )।: 

যাহারা! অকৃৎস্নবিৎ বা যাহার! সম্যক জ্ঞানী নহে, তাহারা নিজ দেহে 

আম্মাধ্যাস করিয়া প্রকৃতির গুণজ কর্মকে অহঙ্কারবশে আপনার কম 

মনে করিয়া কর্তৃত্বাভিমানযূক্ত হয়। প্রকৃতির রজঃ ও তমোগুণজ 

কর্ম প্রায়ই অবিহিত কর্ম। সে কর্মের ফলরূপে যাহারা রাজসিক ও 

তামসিক বা আন্মুরী গ্ররুতিধুক্ত, তাহার! «প্রায়ই জগতের অহিতকর"ও 

ক্ষয়কর উগ্র কর্কারী (১৬।৯)। তাহাদিগকে যদি আত্মতন্বের উপদেশ 
দেওয়া যায়, আত্মার অকততৃত্ব,_শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত ন্বরূপ উপদেশ দেওয়। 

যায়, তবে তাহারা এইরূপ পাপাচরণ কণ্রতে নিরত থাকিবে, অথচ 

মনে করিবে যে, তাহাদের আস্ম! প্রকৃতির অতীত-_ শুদ্ধ, প্ররুতির গুণই 

কম্ম করিতেছে, তাহারা তাহার দ্রষ্টা মাত্র। এই ধারণায় তাহাদের কৃত 

ফন্টে আর দায়িত্ব বোধ থাকিবে না। তাহারা আপনাকে পাপাচারী 

মনে করিবে না। শুতরাং তাহারা আরও ঘে'রতর পাপাচারী হইবে, 

এবং জগতের ক্ষয়ের কারণ হইবে। এজন সেরূপ লোককে জ্ঞানোপদেশ 

দেওয়া অন্ুচিত। তাহাদের বিহিত কন্মে প্রবর্তিত রাখাই বিজ্ঞ লোকের 

কর্তব্য। এমন অনেক অজ্ঞানী সন্ন্যাসীকে দেখা যার, বিনি মুখে 

“সোইহং বলেন, অথচ নান! ছুফণ্্ করিয়াও আপনাকে নিষ্পাপ বরঙ্গম্বরূপ 
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মনে করেন। তীহাদ্দের হয়ত এই “সোইহং' বুদ্ধি না হইলে তীঞারা 

অতদুর ছুরাচার হইতেন না। 

এই মকল অজ্ঞানী লোক আত্মতত্বের উপদেশ গ্রহণ করিবার 

উপ্পযূক নহে। যাহাদের চিত্ত কলুধিহ, তাহারা আত্মতন্ব বুঝিবার 

অধিকারী নহে । তাহারা সে উপদেশের বিকৃত অর্থ গ্রহণ করে, এবং 

তাহার ফলে ইতোনই্স্ততোভ্রষ্টঃ হয়। 

ইহা ব্যতীত যাহারা স্বাভাবিক তামস প্রক্ৃতিবুক্ত, স্বভাবতঃ অলস, 

নিক্ষন্া,_-তাহারা যদি বর্ম-সঙ্গ্যাসের উপদেশ পান, তবে তাহারা আরও 

অলস অকর্মা! হয়, সংসারের ভার মাএ হইয়া পড়ে। 

এইজন্ঠ ভগবান্ উপদেশ দিয়াছেন যে, এই সকল লোক যাহাতে 

শান্্বিহিত কম্ম সকামভাবেও অনুষ্ঠান করে, জ্ঞানী তাহারও উপদেশ 

দিবেন, এবং নিজে দৃষ্টান্ত দ্বাবা তাহাদের সেইরূপ কর্মে প্রবন্তিত করিবেন, 

তাহাদের ঞমাত্মতত্ব স্পদেশ দিবেন না) কম্ম-সংস্তানও উপদেশ দিবেন না। 

রী ৪ 

ময্ি সর্ববাণি কন্মাণি সংন্থান্তাধ্যাত্মচেতস। । 

নিরাশীনিম্মমে। ভূত্বা যুধ্যন্ব বিগতন্রঃ ॥ ৩০ 

'মামাতে করিয়া সনব কনম্ম সমর্পণ 

অধ্যাত্মবুদ্ধিতে, হ'য়ে নিরাশী শিশ্ন, 

যুদ্ধ কর-_-করি দুর চিন্ডের সম্ভ।প ॥ ৩০ 

(৩০) অধ্যাত্মবুদ্ধিতে__.নূলে আছে “অধ্যান্্চেতসা”) বিবেক" 

বুদ্ধিতে (শঙ্কর)। ঈশ্বরই কর্তা, আ'ম ভৃত্যবৎ কর্ম্দ করি_এই বুদ্ষিতে 

(শঙ্কর, মধু ও স্বামী) আম্মবিষয় চ জ্ঞানে বা! আন্মাতে চিত্ত সমাহিত 

করিয়া ( বলদেব )। 
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আমাতে---সর্বজ্ঞ সর্ববাত্ম। সর্বনিয়স্তা বাস্থদেব পরমেশ্বর আমাতে 

(শঙ্কর, মধু )। সর্বাম্মভূত ভগবান্ পুরুষোত্তমে (রামানুজ )। 

কণ্্ম সমর্পণ__-ঈশ্বরই সর্বভূতে অধিষ্ঠিত হ ইয়া! সকলকে অর্েনিযুক্ত 

করেন, সকলের স্ব স্ব প্ররূৃতির নিয়স্ত! হন, ইহা নিশ্ন্ন করিম! ঈশ্বরে 

সর্বকশ্মের কর্তৃত্ব আরোপ কর। ঈশ্বরই সর্বভূত-শরীরে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক 
কম্ম করান, তিনিই কর্মের প্রবর্তক--এই ধারণ। করিম! কর্মে মমতা- 

রছিত হও (মধু )। আমি ভৃত্যবং ঈব্বরের আদিষ্ট কর্ম তাহার জন্ত 

করিতেছি, এইরূপ মনে করিয়া কশ্মাচরণ কর। 

এ সঞ্ন্ধে রামানুজ যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষ ভাবে বুঝিতে 

হইবে। তিনি বলেন, _জ্ঞানযোগাধিকারীর পক্ষেও জ্ঞানযোগ 

অপেক্ষা কর্মযোগ শ্রেষ্ট ইহা পুর্বে উক্ত হইয়াছে । এই হেতু ভগবান্ 
অজ্ঞুনকে উপদেশ দিতেছেন,_ তুমি লৌকসংগ্রহার্থ কর্ম কর। প্রকৃতি 

বিবিক্ত আত্মার স্বভাব নিরূপণপৃর্ধক গুণেই কর্তৃত্ব আরো .করিয়া 
কন্মানুষ্ঠান প্রকার পুর্ব্বে উক্ত হইয়াছে! এই কর্মের কহ স্বরূপতঃ 

আত্মার নহে, কিন্ত ইহা গুণনন্বন্ধকুত, এবং তাহা গুণকৃত ইহা বিবেক 

দ্বারা জানিতে হইবে, তাহাও উক্ত হইয়াছে । এক্ষণে উক্ত হইতেছে 
ষে, জীবাত্মা! সকল পর়ম পুরুষেরই শরীর । এজন্ত ভগবান্ই জীবগণকে 

কর্মে নিয়মিত করেন। ভগবানে এই কতৃত্ব আরোপপুর্ক বিহিত 
কর্ম কর্তব্য। শ্রতিতে এই উপদেশ আছে। যথা,__ 

“অন্থঃ গ্াবিষ্টঃ শান্তা জনানাং | (মৈত্রায়ণী, ৬।৮ | “যঃ আত্মনি 
তিষ্ন্ আত্মনো অন্তরং বেদ যম্ আত্মা ন বেদ যস্তাত্মা! শপীরং ষ আম্মান- 

মন্তরে! যময়তি স ত আত্মা অস্তর্ধযামী অমৃত--” 

( বৃহদারপক, ৩৭৩ ) 

অতএব পরম পুরুষের শরীরভূত জীবাআগপের পরমপুরুষই 
প্রবর্তয়িতা । গীতার়ও ইহা নানাস্থানে উক্ত হইয়াছে । যথা-_ 
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“সর্বস্ত চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ... 1৮ (১৫1১৫) 

“টাশ্বরঃ সর্বভূতানাং হদ্দেশেহজ্জুন তিষ্ঠতি |” (১৮1৩১) 

' অতএব আমার (পরমেশ্বরের) শরীর হেতু আমার স্বারা কশ্মে 

প্রবন্িত আত্মার স্বরূপ অনুসন্ধান পৃর্ব্বক সর্ব কম্ম আম! দ্বারাই কৃত এই 

জ্ঞানে, আমাতে কর্ম্ম সংস্তস্ত করিবে। পরমেশ্বররূপী আমার আরাধনার্থ ই 

কেবল কর্ম্মট করিতেছ, এই জ্ঞানে কম্মযোগ করিবে । ফলে আশা ও 

কর্ট্মেমমতাবিহীন হইয়া, আমাতে কর্ম সমর্পণপূর্ববক অনুষ্ঠান করিবে। 

এই ঈশ্বরে কর্মমার্পণের কথ। পরে (৯1২৭ শ্লোকে ) উক্ত 

হইয়াছে । যথা-- 

“্বৎ করোবি বদস্নীসি যক্জ,হোষি দদাসি যৎ। 

যং তপস্তাসি কৌস্তেয় তৎ কুরুথ মদর্পণম্॥'” 

ঈশ্বরে কন সমর্পণ ও ঈশ্বরার্৫থ কর্ম করা এই ছুইই পৃথকৃ। ঈশ্বরার্থ 

কম্মের কা পরে (১২1১০ শ্নোকে ) উক্ত হইয়াছে । ঈশ্বরে সর্ব কম্ম 

সমর্পণ ও ঈশ্বরে সর্ব কর্শ ৪সংন্ন্ত করা একই কথা । ইঈশ্বর-পরায়ণ 

হইয়! ঈশ্বরে সর্ব কর্ম সংন্তম্ত করার কথাও পরে (১২৬ গ্লোকে) 

উক্ত হইয়াছে । কি উপায়ে ঈশ্বরে কর্ম সমর্পণ বা কম্ম সংস্কম্ত কর! 

যায়, তাহা রামানুজ উক্তর্ূপে বুঝাইয়াছেন। 

প্রসিদ্ধ দেৰীন্ুক্তে উক্ত হইয়াছে যে__ 

“ময়া সোহন্গমত্তি যে৷ বিপশ্যতি 

ষঃ প্রাণিতি বঃ শৃপোত্যুক্তম্। 

অমস্তবে! মাস্ত উপক্ষিয়স্তি 

শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্বিবন্তে বদামি ॥” 

( খগেদ-দেবীহৃক্ত, ১1১২৫ ) 

অতএব জীব বে কিছু কর্ম করে, তাহ! সেই ভগবানের পরাশক্তি 

পরম। প্রকৃতি দ্বার! কৃত হয়। আহার করিবার শক্তি, আহার-পরিপাক- 
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শক্তি, ভ্রমণশক্তি, শ্রবণশাক্ত, দর্শনশক্তি, গ্রহণশক্তি প্রভৃতি সমুদায়ই 
সেই ভগবানের পরা প্রকৃতির । এই তত্ব জানিলে, ভগবানে সেই কন্দ- 

সমর্পণ-বুদ্ধি হয়। আমি কর্তা নহি, কোন কর্ম করি না, ভগবান্ 
তাহারই প্রর্ুতি দ্বারা আমাকে কর্ম করান, এইজ্ঞান হইলে ঈগরে 
কর্শ সমপণ হইতে পারে। 

নিরাশী-_-আশা ত্যাগ করিয়। (শঙ্কর)। ফলপপ্রার্থনা-হীন 
(গিরি)। ফণে নিরাশী (রামানজ )। নিষাম (স্বামী, মধু)। প্রভুর 
আজ্ঞায় কর্ম করিতেছি, এই জ্ঞানে তৎকম্মফলে ইচ্ছাশূন্ত ( বলদেব )। 

নিশ্মম--মম' ভাব যাহার নির্গত হইয়াছে সেই নির্মম (শঙ্কর)। 
পুক্র ভ্রাতা গ্রহৃতির প্রতি নির্মম (গিরি )। মমতা-রহিত (রামানুজ )। 
কর্ম ঈখরার্থ ও ঈশ্বরের ফল সাধন জন্ত করিতেছি, এই জ্ঞানে কম্মের 
প্রতি মমত/শূন্ ( শ্বামী, বলদেব )। 

যুদ্ধ কর-_সুদ্ধাদদ কন্ম কর। সর্কেশ্বর সর্বাত্মা স্বকীয় আয্মা 

বারাই কর্তা, স্বকীয় করণ ( ইন্দ্রিয়াদি ) দ্বগ] ত্াহারই আরাধন। ' একমাত্র 
প্রয়োজন; হেতু স্বয়ংই আমাদের কন্শ করান, আমর! তাহার কন্মের 

নিমিত্ত মাত্র (১১৩৩ শ্রোক দ্রষ্টব্য), এই জ্ঞানে কর্মে মমতা-রহিত 

হইয|, কম্মযোগ অনুষ্ঠান কর (রামান্থুজ )। বর্ণ ও আশ্রম-বিছিত কর্ম 
কর। অজ্ঞুন ক্ষত্রির, এস্ন্ যুদ্ধ তীহার বর্ণাশ্রমবিহছিত কর্্ম। এ 

কারণ এস্থলে অক্জুনকে বুদ্ধের উপদেশ দেওয়। হইয়াছে ( বলদেব)। 
এস্লে যুদ্ধ উপস্থিত। অঞ্জুন যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন, 

যুদ্ধকে হেয় কম্ম, অবর কর্ম মনে করিতেছিলেন। এঅন্ত এই বুদ্ধ 
কি ভাবে কন্মষোগের অন্তর্গত করা যায়, তাহারই উপদেশ 

দিতেছেন। 

চিন্তের:সন্তাপ---মূলে আছে--জবর)-্সম্তাপ, শোক (শঙ্কর, গির, 

স্বামী, মধু )। পরম পুরুষকে এই কর্ম দ্বারা! আরাধনা! করিলে অনাদি- 
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কাল-প্রবন্তিত কর্্মবন্ধন হইতে মোক্ষ লাভ করিব, ইহা শ্মরণপূর্বক শোক 

মোহ হইতে মুক্ত হুইয়া যুদ্ধরূপ এই কম্মযোগ অনুষ্ঠান কর (রামানুজ )। 

জ্বর স্বন্ধবধ-নিমিত্ত সম্তাপ (বলদেব )। 

অতএব আশ্রমবিহিতি কর্ম যে মুমুক্ষুরও কর্তবা, ইহাই এন্লে 
বাক্যার্থ (বলদেব )। ৃ 

এই যুদ্ধকর্ম্স অর্জুনের শ্বধন্ম; তাহার ক্ষত্রিয়বর্ণোচিত কম, 
ক্টাহার শ্বাভাবিক প্রবৃত্তির অনুযায়ী কর্্ম। নিফামভাবে ঈশ্বরার্চ নাথ 

সেই কর্ম আচরণ করিলে অর্জুন সিদ্ধি লাভ করিবেন, ইহাই এন্থলে 
উপর্দি্ হইয়াছে । গীতায় পরে ( ১৮।৪-৬ প্লোকে ) উক্ত হইয়াছে,_ 

প্যতঃ প্রবৃত্তিভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্। 
স্বকম্মপা তমভ্যর্চা সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥” 

ঘেমে মতমিদং নিত্যমন্তৃতিষ্স্তি মানবাঃ। 
শরদ্ধাবন্তোহনসুয়স্তে মুচ্যন্তে তেহপি কর্্মভিঃ ॥৩১ 

যে করে এ মত মম নিত্য অনুষ্ঠান 
হয়ে শ্রদ্ধাবান্ আর অসুয়!-রহিত, 

সেই জন মুক্ত হয় সর্বব কণ্ম হ'তে ॥ ৩১ 

(৩১) এ মত মম- কর্ম বে কর্তব্য, এই আমার মত বা 

অভিপ্রায় (শঙ্কর)। তগবান্ যে সর্ব্েশ্বর সর্বনিয়ন্তা সকলের পতি, 

ইহাই উপনিষদের সাক্ষাৎ সারভূত অর্থ। শ্রুতিতে আছে,-- 
তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্। 

পতিং পতীনাং পরমং পরগ্তাৎ বিদাম দেবং ভূবনেশমীভ্যম্ ॥ 

” ( শ্বেতাখবতর, ৬৭ ) 
১৭ 
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অতএব ভগবান্ যাহা এ স্থলে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাই শান্তার 
(রামানূজ )। ৮ 

যে নিত্য অনুষ্ঠান করে__যে নিত্য অনথবর্তন করে (শঙ্কর। যে 
আত্মনিষ্ঠ শাস্ত্রাধিকারী মানব তাহা অনুষ্ঠান করে ( রামানুজ )। 

নিত্য শবের ছইরূপ অর্থ হইতে পারে। এক, ইহা “অন্ৃতিট্ন্তি 
ক্রিয়ার বিশেষণ __অর্থ সর্বদা । আর এক, ইহা 'মত+ শব্দের বিশেষণ-_ 
অর্থ নিত্য বেদ-বোধিত হেতু অনাদি পরম্পরাগত ও আবস্তক ( মধু)। 
অর্থাৎ শ্রতি-বোধিত্বহেতু অনাদি প্রাপ্ত ( বলদেব )। 

ভগবানের এই মত নিত্য। জগৎ রঙ্ষার্থ প্রবৃত্তিমার্গে এই কন্মযোগ 
নিত্য আচরণীয়। তাহার এই নিত্য মত বেদরূপ মুখে তিনি পূর্বেই 
প্রকাশ করিয়াছেন। 

শ্রদ্ধাবান্, অসুয়া-রছিত-_শ্রদ্ধার সহিত, এবং আমি ত্রম পুরুষ 
বান্থদেবে অসুয় বা দ্বেষহীন হইয়া (শঙ্কর, গিরি) । শাস্তার্থে র্ধাধুক্ত 
হইয়া, অর্থাৎ ইহা শাস্ত্ার্থ নহে, এইক্প বুদ্ধিতে শাস্ে অসথয়াযৃক্ত না হুইয়া 
(রামান্থজ)। আমার বাক্যে রন্ধাযুক্ত হইয়া এবং ছুঃখাত্মৰ কর্মে প্রবর্তন 
সঞ্থন্ধে যে দোষ-ৃষ্টি_-অহ্য়া, সেই অহ্ুয়াবিহীন হইয়া (স্বামী )। 
শাস্ত্রাচার্য্যোপদিষ্ট বিষয় অনুভব না হইলেও তাহা যে সত্য, এই বিশ্বাস- 

অন্ধা, এবং গুণে দোষ-দৃষ্টি অনুয়া। এই কর্ম ছঃখাত্মক, ভগবান্ আমাকে 
সেই ঘঃখাত্মক কর্থে প্রবর্তিত করিতেছেন, এই ধারণায় উপদেষ্ট। 

ভঙ্গবানের প্রতি যে অহ্য়া, লেই অনুয়া যাহার নাই ( মধু.)। দৃঢ় বিশ্বাসী 
ও দোষারোপ-শুপ্ত ( বলদেব )। 

মুক্ত হয় সর্বব কর্ম হ'তে___ধন্খাধন্্মাখা কর্দ্দ হইতে মুক্ত হয় 

(শঙ্কর)। তাহার৷ ক্রমমুক্তিফল লাভ করে ( গিরি )। সর্্বন্ধহেতু অনাদি- 
কাল-প্রার্ধ সর্ব কর্ম হইতে মুক্ত হয়, ক্রমে পাপক্ষীণ হওয়ায় মুক্ত হয় 



তৃতীয় অধ্যায় । ২৫৯ 

(রামানজ)। এইরপে নিষ্কাম কন্ম্মাচরণ দ্বার! ক্রমে কর্মবন্ধ হইতে মুক্ত 

কুয় ( স্বামী, বলদেব )। সব্বশুন্ধি ও জ্ঞান প্রাপ্তি দ্বার! মুক্ত হয় ( মধু )। 

ষে ত্বেতদভ্যনুযন্তে! নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্। 

সর্ববজ্ঞানবিমুঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নফ্টানচেতসঃ ॥৩২ 

কিন্তু ষে জসূয়া-বশে এ মত আমার 

আচরণ নাহি করে, জানিও সে জন 

সর্ববজ্ঞানমুঢ়, নষ্ট, বিবেক-বিহীন ॥ ৩২ 

( ৩২) কিন্তু যে__কিন্ত যাহারা ইহার বিপরীত-্বভাব,-_-আমার 

এই মতের প্রতি অস্ুয়াপূর্র্বক তাহার অন্ুবর্তন না করে (শঙ্কর )। বাহার! 

ভন্ববান্ের এই মতের দোষ উদ্ভাবনপূর্ববক তাহার অন্থবর্তী ন! হয় (গিরি)। 
এই সর্ব আত্মবস্ত (জীবায্মা) আমার অর্থাৎ ভগবানের শরীর, এজন 

কেবল আমাদ্বারাই আমার আরাধনা শেষভৃত :কর্মে গ্রবর্তিত.--এই উপ- 

নিষং-প্রতিপাস্ত ভগবানের অভিপ্রায় 'মশ্রাপুর্বক ও অনথয়াবশে অহ্ৃষ্ঠান 

না করে, অর্থাৎ 'এই মত অন্ুসন্ধানপূর্বক সব্ব কর্তব্য কর্ম অনুষ্ঠান ন। 

করে (রামানুজ )। ভগবানের এই মত আচরণের গুণ পূর্ব ল্লেকে উক্ত 

হইয়াছে । এই শ্লোকে ভাহার আচরণ না করিলে যে দোষ, তাহ! উল্লিখিত 

হইতেছে। যাহারা! নান্তিক, যাহার! অশ্রদ্ধাপূর্বক ও দোষ উদ্তাবনপৃর্ব্বক 

অগ্গুসরণ না করে (মধু)। সর্বন্হ্ধৎ সর্বেষ্থরের এই শ্রাতরহন্তভুত মত 

অশ্রদ্ধাপূর্বক অনুষ্ঠান ন! করে, পরন্ত তাহার দোষ খ্যাপন করে 
( বলদেব)। 

সর্ববজ্ঞানমুঢ-_সর্ব প্রকার জ্ঞানে বিবিধরূপে মুড (শঙ্গর)। সপ্ুগ 

নিগুপ ব্রক্মবিষয়ক জ্ঞান, _প্রমেয় প্রমাণ প্রয়োজন বিভাগ হেতু সেই 



২৬০ শ্রীমদ-ভগবদগীত!। 

জ্ঞানের বিবিধত্ধ (গিরি )। সর্ব জ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষরূপে মূঢ, বিপরীত 
ভান হেতু সর্বত্র মূঢ় (রামানুজ)। সর্দকর্মখে এবং সগুণ নিগুণ ব্রহ্গ বিষয়ে, 
যে জান (ম্বামী, মধু), যাহা! প্রমাণ প্রমেয় প্রয়োজন বিভাগ হেতু বিবিধ, 
সেই জ্ঞানের সর্বপ্রকার অযোগা (মধু )। সর্ব কর্মে এবং স্বাত্ন্ঞান ও 
পরমাত্মজ্ঞান বিষয়ে বিমুঢ় (বলদেব)। 

নষ্ট__নাশগত (শঙ্কর) | সর্ধপুরুষা্থষ্ট ( মধু, বলদেব )। 
বিবেকবিহীন-_(মূলে আছে “অচেতসঃ )--অবিবেকী ( শঙ্কর)। 

কাধ্যাি বস্র যাথাত্মা-নিশ্চয়ে অভাব হেতু অচেতাঃ (রামান্ুজ)। বিবেক- 
শুগ (স্বামী )। হুষ্টচিত্ত মেধু)। চিন্তশৃন্ত (বলদেব)। 

সদৃশং চেষ্টতে স্বন্তাঃ প্রকৃতে জ্ত্ানবানপি | 
প্রকৃতিং ঘাস্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্য তি, ॥৩৩ 

জঙ্কানী যেই--সেও নিজ প্রকৃতির মত 

করে চেষ্টা ; চলে জীব প্রকৃতির বশে,__ 
অতএব কি করিবে নিগ্রহ তাহার ? ৩৩ 

(৩৩) নিজ প্রকৃতির মত-__পূর্বজন্মক্কত ধর্ম্াধন্ঙ্খানেচ্ছাদিজনিত 
যে ল'ঙ্কার বর্তমান জন্মে অভিব্যক্ত হয়, তাহাই লোকের নিজ প্রকৃতি ব৷ 

স্বভাব ( শঙ্কর, স্বামী, মধুসদন, বলদেব)' 'প্রাচীন বাসনা (রামানজ)। 

চলে জীব প্রকৃতির বশে-__সকল তৃতই স্থীর প্র: ৩র অনুসরণ 

করে। জ্ঞানীও যখন স্থীর হ্্ীয় প্রকৃতির অন্থরূপ চেষ্টা করে, তখন 

মূর্খের ত কথাই নাই (শক্কপ)। সর্ব প্রাণিবর্গই প্রকৃতির বশবর্তী । 

সর্বভূতই অনিচ্ছানত্বেও স্বপ্রকুতিসদৃশ কর্মচেষ্টা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ 
অন্থলরণ করে। সকল ঈ্ছুতই প্রকৃতির অধীন। যখন জ্ঞানিগণই 
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্বপ্রকৃতির অধীন, তখন অন্তের ত কথ'ই নাই। এইরূপ উক্তিকে 

কৈমুতিক ্তায় বলে (গিরি) । নিজ নিজ প্রক্কতিবিশিষ্ট জস্ত্গণ অনাদিকাল- 

প্রবত্ত বাসন! দ্বারা চাপিত হয়, তাহার! সেই বাসনার অনুগামী (রামান্থজ)। 

ভ্তানী 'অজ্ঞানী সর্ভূতই ব! সমুদাক়্ প্রাণীই প্ররুতিকে অন্বর্তন করে 

স্বামী)। সর্বপ্রাণী পুকবার্থভ্রংশের হেতুহৃত হইণেও স্ব প্রকৃতিকে অনু- 

বর্তন করে (মধু, বলদেব)। 

কি করিবে নিগ্রহ তাহার-_মামার বা অন্তের নিষেধরূপ নিগ্রহ 

তাহার কি করিবে (শঙ্কর )। * ভগবান্ বা! তত্তল্য কাহারও শাসনে সে 

প্রকৃতির নিগ্রহ কিরূপে করিবে (গিরি) । দেই প্রাচীন বাসনামুযায়ী তৃতগণের 

শান্ত নিগ্রহ কি করিবে (রামানুজ)। প্ররুতি বলবতী বলিয়! কির্নূপে 

ইন্ছিয় নিগ্রহ করিবে (স্বামী) । সে সম্বন্ধে, অর্থাৎ প্রক্কৃতি অনুসারে মানুষ 

ষে কর্ন করে, তাহাতে আমার বা রাজার নিগ্রহকি করিবে, অর্থাৎ উৎকট 

রাগছেহু ও সমুদয় ুর্ববানার প্রাবল্যহেতু শাসনের ভয় সত্বেও সে পাপ 

হইতে প্রাতিনিবৃত হইতে পারে না (মধু)। যে সংপ্রপঞগশূ্, তাহার 

নিগ্রহ বা শান্ত্রজ্ঞের নিকট দ্য কিছুই করিতে পারে না, তাহার 

দুর্বাসনা এত গ্রবল ( বলদ্দেব)। 

এই প্লোকের অভিপ্রায় আরও পরিফাররূপে বুঝিতে হইবে । শঙ্কর 

বলেন, অজ্জুন প্রশ্ন করিতে পারিতেন যে, কি কারণে লোকে ভগবানের 

মত অন্থবর্তন করে না এবং তাহার প্রতিকূল হইয়! তাহার আজ্ঞা-লজ্বন- 

দোষেও ভয় পার না__ইহছার উরে এই কথা বল হইয়াছে। গিরি 

বলেন যে, শ্বধর্ম্ের অননুষ্ঠানে ব1 পরধর্মাহুষ্ঠানে ভগবানের প্রতিকৃলত! 

করিবার কারণ কি, তাহাই এস্কলে উক্ত হইয়াছে। রাজানুশাসনের 

অতিক্রম যেমন ভয়ের কারণ, ভগবৎ-শাসনের অতিক্রমও সেইরূপ 

দোষও ভয়ের কারণ। সর্বতৃত প্রকৃতির বশবর্তী, প্রকৃতির অধীন, 

অনিচ্ছাসত্বেও সেই প্রক্কতিবশে লোকে বাধ্য হইয়া কর্ণ করে। এই 



২৬২ শ্রীমদুভগবদগীতা । 

গ্রক্কৃতি--বর্তমান জন্মে অভিব্যক্ত পূর্বজন্মকৃত ধর্্াধর্মাদি-সংস্কার। 
ভ্তানী অজ্ঞানী সকলেই সেই প্রকৃতির অধীন। এজন্য জ্ঞানী শাস্ত্র ও 
উপদেশ হইতে যাহ! কর্তব্য বলিয়া! জানিতে পারেন, তাহা তাহার প্ররুতি: 
বিরোধী হইলে আর অনুষ্ঠান করিতে পারেন না। রামান্ুজ বলেনঃ_ 
প্রকৃতির ত্রিগুণের দ্বার! সমুদ্রায় কার্য্য হয়। সেই প্রকৃতি পরম পুরুষের 

আয়ত্ত । এজন্তড কর্মযোগ-_কর্শযোগীর ও জ্ঞ/নযোগীর পক্ষে স্ুকর, 

তাহা প্রমাদ শৃন্ঠ ও আত্মজ্ঞানের অন্থগত-_-হেতু-নিরপেক্ষ, আর জ্ঞানযোগ-_ 

হক্কর, প্রমাদধুক্ত, শরীরধারণাদি জন্য কম্মসাপেক্ষ। এজন্য জ্ঞানযোগ 

অপেক্ষা কর্্মযোগই কর্তব্য, ইহা! পূর্বে উক্ত হইয়াছে । জ্ঞানযোগ দুষ্কর 
ও প্রমাদযুক্ত কেন, তাহাই এস্থলে উক্ত হুইয়াছে। ম্বামী বলেন-__ইন্জরিয় 

নিগ্রহ করিয়! নিষ্কাম হুইয়। সকলের স্বধশ্মীচরণ মহাফল প্রদ হইলেও, 

লোকে কেন তাহ! আচরণ করে না, তাহাই এই গ্লোকে 'উক্ত হইয়াছে। 

মধুস্থদন বলেন, রাজার ন্যায় ভগবানের শাসন অতিক্রম করার দোষ 
দেখিয়াও, কেন তাহ! অতিক্রম করিয়া লোকে সর্ব পুরুষার্থ সাধনৈ প্রতি- 
কুল হয়, ইহাই এস্থলে উক্ত হইয়াছে । বলদেবও এই কথ! বলেন। 

অতএব এই শ্লোক হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে,পর্ববভূতই প্রকৃতির 
অধীন। মানুষের সন্বদ্ধেও সেই কথ!। জ্ঞানী অজ্ঞনী যে কেহ,সকলেই নিজ 
প্রকৃতির অধীন। তাহার স্থূল সুক্ষ দেহ বা ক্ষেত্রই তাহার নিজ প্রক্কতি। 

প্রক্কতি ত্রিগুণাত্মিকা। এই ত্রিগ্ুণ জন্য আমাদের চিত্তও ত্রিগুণাত্মক। 

ইহার মধ্যে প্রত্যেকের কোন ন! কোন গুণের প্রাধান্ত থাকে । পূর্বে 
বলিয়াছি যে, যে সব্বগ্ুণপ্রধান, তাহাকে সান্বিক লোক বলে, তাহার 

কর্মাদি সাত্বিক। যে রাক্তদিক লোক, তাহার কর্্দাদি রাজসিক; 
আর যে তামসিক লোক, তাহার কর্াদি তমোগুণবৃত্তিজ । এ সকল 

তত্ব গীতায় পরে (১৪।৫-১৮ ক্লোকে ) বিবৃত হুইয়াছে। সপ্তদশ ও 

অষ্টাদশ অধ্যায়ে তাহ! আরও বিশেষভাবে বিস্তারিত হুইয়াছে। 
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মানুষ যতদিন এই গ্রকৃতি বা প্রক্কতিজ গুণের বশীভূত থাকে, তত- 
(দন সেই গুণাম্থপারেই কর্্মাদির চেষ্টা করে । তাহ! সে অতিক্রম করিতে 

পারে না, অজ্ঞানবশে বাধ্য হইয়া! সে সেইরূপ কর্ম করে। এজন্ত তগ- 

বান পরে অঙ্ছুনকে বলিয়াছেন, 

“যদহস্কারমাশ্রিত্য ন যোত্ম্য ইতি মন্তসে। 

মিখ্যেৰ ব্যবসায়গ্তে প্রকতিত্বাং নিয়োক্ষ্যাতি ॥ 

স্বভাবজেন কৌস্তেয় নিবন্ধঃ শ্বেন কর্দণা। 

কর্তৃং নেচ্ছপি যন্মোহাৎ করিষ্যন্তবশোধপি তৎ॥ 

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেহজ্জুন তিষ্ঠতি | 
জ্াময়ন্ সর্বভূতানি যস্ত্রারূঢ়ানি মায়য়। ॥ (গীতা, ১৮৫৯-৬১ )। 

এই প্রক্কতি ভগবানের । ইছা তাহার পরাশক্তির কাধ্যবূপ। এই 

জন্য এই বৈষ্ণবীশক্তি পরমাপ্রকৃতি দেবী ভগবতীকূপে চণ্ডীতে উক্ত 

হইয়াছেন। চণ্ডীতে আছে,__ 
“তথাপি মমতাবর্তে মোহুগর্তে নিপাতিতাঃ। 

মহামায়াপ্রভাবেণ লংসারস্থিতিকারিণঃ ॥ 

তন্নাব্র বিন্ময়ঃ কার্য্যো যোগনদ্রা জগৎপত্তেঃ। 

মহামায়! হয়েশ্চৈহৎ তয় সংমোহাতে জগৎ ॥ 

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবভী হি সা। 

বলাদারুষ্য মোহায় মহামায়া! প্রধচ্ছতি ॥ (চণ্ডী, ১/৪৮।৫*)। 

এই মহামায়ার মায়! হেতু জ্ঞানীর ও জ্ঞান অক্ঞানাবরিত হুয়। অজ্ঞের ত॥ 
কথাই নাই। শাস্ত্রের ও আচার্ণ্ের উপদ্দেশ অধৃষ্টার্থক। পরকালে 
কি হইবে তাহা! প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। স্থতরাং ইহারা পরকালের কথা 

ভাবিয়া! ভগবানের বা শাস্ত্রের উপদেশ অনুসরণ করিতে পারে না। যাহ! 
হউক, রাজার আদেশ বা বিধান এবং সমাজের শাসন দৃষ্টার্থক। চুরি ধর 
পড়িলে জেল হয়, ইহ! প্রত্যক্ষ । তথাপি অজ্ঞ লোক প্রর্কতিজ গুণ বা 
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 রাগদেষবশে এতদূর চাঁলিত, যে ছুফর্শের ফল পরিণাম হঃখ, ইহ! জানিয়াও 
রাজার বিধান লঙ্ঘন করে। তাহাদের প্রবৃত্তি-দমন সম্বন্ধে রাজার 
বিধানও বিশেষ ফলদাযর়ক হয় না। এই অজ্ঞানীদের স্তায় জ্ঞানী 
যদ প্রক্কৃতির বণীভূত থাকে, তবে তাহাদের পক্ষেও শাস্ত্রের উপদেশ 
ব্যর্থ হয়। শান্তর ও আচার্ষে)র উপদেশ গুনিয়া সে যাহ1 কর্তৃবা বলিয়া 
জানিতে পারে, স্ব প্রক্কতি্ রাগঘেযবশে সে যখন পরিচালিত হয়, তখন সে 
কর্তবোর অনুষ্ঠান করিতে পারে না। এই রাগ দ্বেষ দ্বার। তাহার কর্তব্য 
বুদ্ধি আবরিত হইয়া যায়। সে অবশ হইয়া স্বপ্রক্কৃতি দ্বার! চালিত হ্য়। 
রাগ্ধেষবশে লোকে কিরূপে কর্মে প্রবর্তিত হয়, তাহ! দ্বিতীয় অধ্যায়ের 
ব্যাথার শেষে বিবৃত হইয়াছে। এইজন্ত এই সকল লোকের বন্বন্ধে 
শাস্ত্রের উপদেশ বৃথা হয়। ভগবান্ স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া তাহাদের অন্ু- 
কম্পার্থ ধর্ঘমোপদেশ দিতেছেন, ইহা জানিয়াও তাহারা স্ব প্রকৃতিবশে তৎ. 

গাঁলনে অসমর্থ হয়। এজন্ত ভগবান্ এই প্রকৃতিকে বশীভূত করিবার 
উপদেশ দিতেছেন। প্র$তি অর্থাৎ ইন্ত্রিয় মন, অহঙ্কার যখন সম্পূর্ণ 
বশীভূত হয়, যখন জ্ঞান গুদ্ধ নির্মল সান্বিক ছয়, তখন ভগবানের মতা" 
বায় কারধ্য সম্ভব হয়| প্রথমে প্র্কৃতিকে নির্ঘল করিতে হয়। তামসিক 
প্রকৃতিকে রাজসিক করিতে হয় এবং রাজসিক প্রভৃতিকে সাত্বিক করিতে 

হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ, বাসনা, মমতা, অহস্তা সকলকে ক্রমে গ্রক্কাতির 
সাহায্যেই বলি দিতে হয়, তবে প্রক্কতি নিশ্মল হয়-_মুক্তিহেতু হয়। এ 

সকল তত্ব গুঢ়ভাবে চণ্তীতে উপদিই হইয়াছে। পরের কর প্লোকে 

এম্থলে তাহাই উক্ত হইয়াছে। 

ইন্দিয়স্তেক্জিযস্যার্ধে রাগছেষে। ব্যবস্থিতৌ | 
তয়ে। ন বশমাগচ্ছেৎ তো হাস্ত পরিপন্থিনৌ ॥ ৩৪ 
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আছে প্রতি ইন্দ্রিয়ের আপন বিষয়ে 

রাগ দ্েষ ব্যবস্থিত ; তাহাদের বশ 

নাহি হ'ও,_-প্রতিকূল তাহারা ইহার ॥ ৩৪ 

(৩৪) প্রতি ইন্দ্রিয়ের আপন বিষয়ে-__সর্বইন্জ্রয়ের শব্দাদিবিষয়ে। 

যেকোন বস্ত আমাদের প্রত্যক্ষ হয়, চক্ষু তাহার রূপ বর্ণ ও আকার গ্রহণ 

করে, কর্ণ তাহার শব্ধ গ্রহণ করে, নাসিক। তাহার ঘ্বাণ গ্রহণ করে, জিহবা 

তাহার রস গ্রহণ করে এবং ত্বক তাহার স্পর্শ অন্থভব করে। প্রকৃতি 

সাত্বিক হইলে, সুপ্ত, স্থশব্, সদগন্ধ, মধুর রস ও শীতল ও কোমল স্পর্শ 

গ্রহণে সুখান্থভব করে। প্রকৃতি রাজসিক হইলে অন্ুভদৃশ্, করশ শক 
তীব্র গন্ধ, কটু তিক্ত রস, কঠিন ও রুক্ষ স্পশ স্থথকর বোধ হয়। 
প্রকৃতি তামপসিক হইলে কুদৃশ্তা, কুশন্দ মন্দ গন্ধ, কষায়া:? রস ও অপবিত্র 
স্পর্শ সুখঙ্জনক হয়। (১3 অধ্যায়ে ১১--১৩ শ্লোক ও তাহার ব্যাথা 

দ্রষ্টব্য) (৮ 'বুহদারণাক উপনিষদে (১1৩ ব্রাঙ্গণে) আছে যে, দেবগণ 
ও অন্ুরগণ উভয়ে আমাদের খ্রস্থরে প্রবিষ্ট আাছেন। দেবগণ আমা- 

দিগকে কল্যাণ আত্রণ করান, কলা।প দর্শন করান, কল্যাণ শ্রবণ 

করান, কল্যাণ সংকন করান; আর অস্থরগণ পাপ আদ্রাণ করার, পাপ 

দর্শন করায়, পাপ শ্রবণ করার, পাপ সংকল্প করায় । ( ছান্দোগ্য- 

উপনিষদ ১1২ ও উ্রষ্টব্য)। 

রাগ ছ্েষ ব্যবস্থিত-_-ইষ্ট শব্দাদি বিষয়ে রাগ ব! অঙ্গরাগ ও অনি 

বিষয়ে দ্বেব। ইহা অবশ্থস্তাবী (শঙ্কর) | বিবয়ের এইরূপ ছুই ভাগ ব্যব- 

স্থিত আছে, এই রাগ দ্বেষ দ্বারাই লোকে প্ররূতির বশবস্বী হয় (গিরি )।, 

শ্রোত্াদি জানেন্দ্িয়ের শব্ধাদ বিষয়ে এবং বাগাদি কর্দেক্জিয়ের বচনাদি 

বিষয়ে প্রাচীন বাসনাজনিত তত্তৎ অনুবুভৃারূপে বর্জনীয় রাগ বাবস্থিত 

এবং তাহার অনুভবে প্রতিহত হইলে অবর্জনীয় দ্বেষ ব্যব স্থৃত আছে, 
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(রামানুজ)। অনুকূল বিষয়ে রাগ ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ, ইহ! অবশ্ঠস্তাবী 
(শ্বামী)। জ্ঞানেত্রিয় ও কর্শেন্ত্রিয় এই সর্ব ইন্জিয়ের যে বিষয়, তাহ 
অনুকুল হইলে, শাস্ত্রনিষেধ সত্বেও রাগ এবং শীস্ত্রবিহিত হইলেও প্রতি- 
কুল বিষয়ে দ্বেষ বাঁ বিরাগ ইহা! আন্কুল্য-ব্যবস্থা দ্বারা স্থিত' ( মধু 
বলদেব )। 

এই তব পূর্বে ২৬৪ ক্লোকের ব্যাখ্যায় ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের ব্যাথ্যা 
শেষে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । আমর! দেখিয়াছি যে, শ্বভাবতঃ আমাদের 
স্থখকর বিষয়ে অনুরাগ ও ছুঃখকর বিষয়ে বিরাগ হয়। জ্ঞানেন্দ্রির 

স্বারা আমর! শব্দাদি যে কোন বিষয় আহরণ বা অন্থভব ([99061৮৩ ) 
করি না কেন, এবং কর্শেন্ত্রিয় দ্বারা আমরা যে কোন বিষয় 
ত্যাগ বা গ্রহণ করি না! কেন,_-তাহাতে আমাদের মন আকুই হয়। 

মন আকৃষ্ট না হইলে, বিষয় গ্রহণ সম্ভব হয় না। এইজন্য মন আমাদের 
একাদশ ইন্দ্রিয়। অনাদিকাল প্রবৃত্ত প্রাচীন বাসনা আমাদের বৃত্তিকে যেরূপ 

গঠিত করিয়াছে, তদমুদারে অর্থাৎ আমাদের নিজ শ্বভাবাহ্ঘারে সেই 
সকল বিষয়ে অনুরাগ ব1 বিরাগ উৎপন্ন* হয়। এবং তদনুসারে যাহাতে ৰ 

অন্ুরক্ত হই, তাহা পাইতে চেষ্ট। করি, ও যাহাতে বিরক্ত হই, তাচা 
ত্যাগ করিতে, চে করি। এই ঢেষ্টাকলে আমরা লাধারণত: 
কম্পন করি। 

তাহাদের বশ নাহি হ'ও-_এই রাগঙ্ধেষের বশীভূত হুইও ন! 

(শঙ্কর )। যেহেতু রাগঘেষ স্বধশ্্ম তাগ করাইয়া পরধর্মের অন্ধুবর্তী করে, 
অথব! জ্ঞানযোগ-সাধকের ইন্ত্রি়-নিগ্রহ-€চষ্টা ব্যর্থ করে, এজন্ত এই 

জ্ঞানযোগ আরম্ভ করিয়। রাগদ্বেষের বশবর্তী হইয়! যেন বিনষ্ট হইও না 
(রামান্থজ)। ভূতগণের এই রাগন্ধেষাযায়ী প্রবৃত্তি বি তাহাদের 
ৰশবর্তী হইও না( শ্বামী)। 

এস্লে কথা হইতে পারে যে, যদি জানী পর্যন্ত সকলেই স্বপ্র্কতির 
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বশবত্ী, সকলে স্বপ্রক্কতির অগুযায়ী কর্ম করিতে প্রক্ৃতিবশে বাধ্য, 

তবে বিধিনিষেধ-শাস্ত্রের ফল কি? (গিরি)। ফল আছে, কেন না, 

আমাদের পুরুষকার' আছে। পূর্বে প্রকৃতির কার্য দেখাইয়া, এন্থলে 

পুরুননকাঁরের স্বরূপ বুঝান হইতেছে (শঙ্কর)। প্রক্কৃতি ইন্জিরগ্রাহ্থ বিষয়ে 

রাগ-ছেষ উৎপাদন করাইয়। পুরুষকে কাধ্যে প্রবৃত্ত করায়। পুরুষকার- 

বলে সেই রাগ-ছেষকে বশ করিতে হইবে । এই রাগ-ত্বেষের বশেই 

লোকে স্বধন্্ন ত্যাগ করে, পরধর্্ম অনুষ্ঠান করে ( শঙ্কর ) শান্ত্রনিষিদ্ধ 

বিষঙ্ক আপাততঃ ইষ্টকর মনে করিয়া! তাহাতে অন্ুরক্ত হয়, ও শান্ত্রবিহিত 

বিষয় আপাততঃ কষ্টকর বা অনিষ্টকর ভাবিয়া তাহাতে বিরক্ত হয় 

(মধুক্দন)। কেবল শাস্ীয় বিবেক্ঞান প্রবল হইলে, পুরুষ ন্বাভাবিক 

অনুর!গ-বিরাগ দমন করিয়া প্রকৃতির বিপরীত পথে-_ শান্ত্রবিধি অন্নসারে 

প্রবৃত্ত হইতে পারে ( মধুহ্দন )। বলদেব ৰলেন যে, যখন কেবল 

শাস্ত্রের নিষেধ দৃষ্টি করিয়া! মনের স্বাভাবিক অনুকূল বিষয়ে লোকের, 

বিরুগ গাইতে পারে ও শান্্রবধি হেতু মনের প্রতিকূল বিষয়ে জন্থরাগ 

জন্মাইতে পারে, তখন বিধিনিষেধ-শান্ত্র ব্যর্থ নহে। ইহ আমাদের 

প্রবৃত্তি দমনের অনুকূল । 

প্রকাতিজ শরীর বা ক্ষেত্র ও আম্মা এই উভয্বের সংযোগে জীবায্মা সংগ- 

ঠিত। ইহার মধ্যে প্রন্কৃতি যখন আত্মাকে বশীভূত রাখে, তখন মানুষ 

বাসনার অধীন হইয়া প্রকৃতিবশে চালিত হয়। ইংরাজী কথায় তখন সে 

0600991% বশে চাপিত হয়। কিন্তু আয্মা যখন প্রক্কৃতিকে বশীভূত 

করিতে পারে, বালন! দমন করিতে পারে, বা 07121 ০£ 0১৩ %11 

শিক্ষা করে, তপন সে তাহার [76০ ৬11] এর বলে আর 10565511) বা 

অনাদিকালপ্রবপ্থিত বাসনার অধীন থাকে না । শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, 

আত্মার ধর্ম নিনৃতি, আর পশ্বাদি-জীব-ধর্শ প্রবৃত্তি । এই তন্ের দ্বার! 

আধুনিক দর্শনের €66০ ৮111 ও 76065510 বাদের সামন্ত হইতে পারে। 



২৬৮ শ্রীমদ-ভগবদগীতা । 

যাহা হউক, শঙ্কর/চার্য যে এ স্থণে পুরুষকারের কথা উল্লেখ 
করিয়াছেন, তাহা আমাদের সংক্ষেপে বুঝিতে হইবে। যদি জ্ঞানবান্ 
বা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিও নিজ প্রক্কৃতি ছারা চালিত হয়, তবে পুরুষকারের 
স্থান কোথায়? কিরূপে মানুষ রাগম্বেষের অধীনতা হইতে" ঢু 
হইবে? ভগবান্ এ স্থলে রাগন্ধেষের বশবর্তী না হইবার উপদেশ 
দিয়াছেন, কিন্ত কিরূপে এই রাগ হ্বেষের অধীনতা-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত 
হওয়া যায়, তাহা এন্থলে বুঝান নাই। পরে অর্জুনের প্রশ্নে তাহ! 
বুঝা ইয়াছেন,__পূর্ববাধ্যায়েও কিরূপে মন ও ইন্দ্রিয়গণকে নিগ্রহ করিতে 
হইবে, তাহার ইঙ্গিত করিয়াছেন। মানুষ এই ইন্জিয় ও মনকে নিগৃহীত 
করিতে পারে বলিয়া, 'ও রাগ দ্বেষ কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতিকে দমন 
করিতে পারে বলিয়াও অবশ্ত বলিতে হুইবে যে, তাহার পুরষকার 
আছে। 

কিন্ত ভগবান্ বলিয়াছেন যে, জ্ঞান হইলে_অর্থাৎ প্রকতি-পুরুষ- 
বিবেক-জ্ঞান হইলে পুরুষ আপনাকে অকর্তা বলিয়! জানিতে” পারে। 
যে ব্রিগুণাতীত হয়, মে গুণকে গুণে প্রবর্তিত দেখিয়াও বিচলিত হয় না, 
আপনার অকর্তা-ন্বূপে অবস্থান করে। (পরে চতুর্দশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য )। 
অতএব পুরুষ অকর্ত। হইলে, তাহার পুরুষকার বা স্বরূর্পে কর্তৃত 
কোথায়? আমরা পরে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, পুরুষ আপনাকে 
প্রকৃতি হইতে ভিন্ন জানিলে প্রকৃতিজ গুণকৃত কর্ম্ম যে তাহার কর্ম, এই- 
রূপ ভ্রান্ত কর্তৃত্ববোধ তাহার থাকে না। এই প্রর্কৃতির বা নিজের চিত্তের 
সহিত তাহার আম্মাধ্যাস না থাকিলে, সে তখন স্বপ্রকৃতিকে নিদনমিত 

করিবার যোগ্য হয়। সে প্রকৃতিকে প্রকৃতির দ্বারাই নিয়মিত করে। 
প্রকৃতি ভগবানের পরাশক্তি। পুরুষ ভগবানের স্বরূপ বলিয়া, তাহার 

সংস্থষ্ট প্রক্কৃতিও মূলতঃ তাহার পরাশক্তি । এই শক্তি দুইরূপ--প্রবৃত্তি ও 
নিবৃত্তিরূপ। ভগবান্ জগৎ সৃষ্টির পরে সর্বভূতকে এই প্রবৃততিধর্ম গ্রহণ 



তৃতীয় অধ্যায়। ২৬৯ 

করান, এবং মুক্তির জন্ত [নবৃত্তিধর্্ম গ্রহণ করান। এই প্রবৃত্তিকে 

বুখানশক্তি বলে, আর নিবৃত্তিকে নিরোধশক্তি বলে। যাহার প্রক্কৃতি 

গুদ্ধ সাত্বিক ও নির্মল, তাহার এই নিরোধ শক্তির বিকাশ হয়। সেই 

সাবিক প্রকৃতি জ্ঞানস্বভাব, ম্ুথস্বভাব ও প্রকাশস্বভাব। তাহ! 

প্রবল হুইলে রাজসিক ও তামসিক প্রতি পরাভূত হয়। রাগ দ্ধেষ 

মোহ অজ্ঞান প্রভৃতি এই রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতির কাধ্য। 

সান্বিক প্রকৃতি প্রবল হুইলে রাগদ্েষপ্রবৃত্তিকে নিরোধশক্তি দ্বার 

নিরুদ্ধ করা যায়। অজ্জুন দৈবী প্রকৃতিসম্পর। এজন্ত ভগবান্ 

তাহাকে রাগঘ্ধেষ সংযত করিবার উপদেশ দিয়াছেন। 

পুরুষের নিরোধশক্তি আছে বপিয়া সেই শক্তির বিকাশ হুইলে তাহার 
পুরুষকারের বিকাশ হয় বলা যায়। চিত্ত শুদ্ধ, সাত্বিক ও নির্মল হুইলে, 
তাহ! পুরুষের প্রতিবিষ্ব গ্রহণ করিয়া, এই নিরোধশক্তির বিকাশ করে। 
অতএব চদিন প্রকূতি শুদ্ধ নির্ল না হয়, নিরে'ধশক্কির বিকাশ না হয়, 
ততদিন সে প্রকৃতির দাস থাকে, সে রাগদ্ধেববশে চালিত হুয়। সে 

অবস্থায় প্রকৃতি স্বয়ং ক্রম আপৃরিত হইয়! ক্রমশঃ তমঃ ও রঞোগুণকে 
অভিভূত কারয়! সান্বিক হয়। প্রকৃতি সাবিক হইলে রাগদ্বে ক্রমশঃ 
সম্পূর্ণ বশীভূত হয়। সব্বন্ুণ বিকাশে রজঃ ও তমো গুণবৃত্তি অভিভূত হুয়। 

তাহার পূর্বে প্ররুতিকে ক্রমশঃ সাত্বিক করবার জন্ত শাস্ম প্রকৃতি- 

মার্গে নানারূণ কর্ানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। মানুষ শ্বর্গাি-কামনা- 

বশে রাগছেষবশে প্রথম সেই কর্মে প্রবৃত্ত হয়। তাহাতেই তাহার 

চিত্তমল ক্রমে দূর হটতেথাকে। ক্রমে চিত্ত নির্মল ও সাত্বিক হইলে, 

মানুষ নিফামভাবে কর্তবাৰোধে সে কর্্ম অনুষ্ঠান করিতে পারে। 

প্রতি সাবিক হইলে, পুরুষ আপনার নিশ্মল চিতদর্পণে আপনার 

স্বরূপ দেখিতে পায়,_-প্রক্ৃতি হইতে আপনার পার্থক্য ও প্রক্কতির কর্তৃ্ধে 

আপনার অকর্তৃত্ব জানিতে পারে। তখন সে ব্রিগুণাতীত হইয়া 



. ২৭০ শ্রীমদ-তগবদগীতা। 

প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিতে পারে। আর দে কথন রাগ ছেষের 
অধীন হয় না। 

সাত্বিক প্রর্কৃতিসম্পন্ন লোকের প্রতিই গীতার উপদেশ সার্থক । 
ভগবান্ তাহাদ্দিগকে পুরুষকার-বলে স্বপ্রন্কৃতিকে বশীভূত করিয়া সেই 
পুরুষকার-্বারা, পরম পুরুযার্থ লাভ জন্য কর্মযোগ জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ 
সাধনার উপদেশ দিয়াছেন । তাহার! প্রথমে রাগঘ্ধেষ পুকষকার দ্বারা সংযত 

করিতে চেষ্টা করিবে, রাগন্দেষাদি মূলক ইন্দ্রিয় ও মনের প্রবৃন্থিকে দমন 

করিবে, নিফাম নিরহঙ্কার আত্মরাম হইবে । তবে শীতোক্ত উপদেশে 

তাহাদের অধিকার হইবে। ভগবান্ অঞ্জুনকে কর্মযোগ সাধন জন্ত পুনঃ 

পুনঃ রাগ ঘেষ কাম ক্রোধার্দি জয় করিবার উপদেশ দিয়াছেন। 

এই রাগদ্েষকে বশ করিবার প্রথম ও প্রধান উপায় শান্ত্রবিহিত 

্বধর্্মীচরণ। ইহাই পর প্লোকে বিবৃত হইয়াছে। পেরে ১৬২৩ শ্লোক ভরষ্টব্)। 

প্রতিকূল তাহার! ইহার-_এই রাগদ্ধেষই পুরুষের "শ্রেয় মার্গে 
বিদ্বকারী (শঙ্কর ) রাগ দ্বেষ সকলের পক্ষেই হূর্জয় শক্র। তাহারা 

আত্মজ্ঞানাভ্যাসের বিরোধী (রামানুজ )। তাহারা মুমুক্ষুর প্রতিপক্ষ । 

বিষয় স্মরণার্দ হইতে রাগদ্ধেষ উৎপন্ন হইয়া পুরুষকে অতি গম্ভীর অনর্থে 

প্রবপ্তিত করে, শাস্ত্র সেই রাগছ্েষের প্রতিবন্ধক পরমেশ্বর-ভজনাদিতে 

প্রবন্তিত করে এবং তাহ দ্বারা বিষয়ের প্রতি রাগছেষের নিবৃত্তি করায়। 

অতএব স্বাভাবিক পণ প্রকৃতি ত্যাগ করিয়া ধর্মে প্রবর্তিত হ?য়াই কর্তব্য 
(স্বামী )। শান্ত্র-বেদনীয় অদৃষ্টার্থ বিষয়ে রাগ ব! দ্বেষ ক্ষীণ,আর প্রত্যক্ষত- 

দুষ্টার্থে রাগ ছেষ প্রবল। এজন্ত লোকে ইষ্টকর শাস্ত্রোপদেশ ত্যাগ করিয়া 

পরিণামে অনিষ্টকর হইলেও, আপাতত ইষ্টকর লৌকিক বিষয়ে গ্রবন্তিত 

হয়। এইজন্য রাগছ্েষজনিত প্রবৃত্তি অনিষ্টকর। বিবেক-বৈরাগ্য দ্বারা 

সেই রাগহ্বেষ দমন করিতে হয়। এই স্বাভাবিক দোষ হেতু রাগছ্ধেষ 



ভূতীয় অধ্যায় । ২৭১ 

এই রাগৰেষারদি গ্রবৃত্তিকে আন্রী প্রবত্বি বলে, তাহা! ঝড় বলবান্। 
আর শাস্তীর কর্মগ্রবৃত্তিকে দৈবী প্রক্কৃতি বলে,তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । 

আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে এই দেবান্থুর সংগ্রাম বা কুপরবৃত্তি ও সু প্রবৃত্তি 

সংগ্রাম নিয়ত চলিতেছে । ছান্দোগ্য উপনিষদে ও বুহ্দারণ্যক উপ- 

নষদে 'এই দেবান্র-যুদ্ধের কথা বিবৃত আছে-_- 

“দেবাসুরা হবৈ যত্র সংযতিরে” (১২১ )1 
ইহার ব্যাখ্যায় শঙ্করাঁচার্য্য বলিয়াছেন-_ 

“দেব! দীব্যতে গ্েণতনার্থত্বাং শাস্ত্রোস্তাসিতা ইন্দ্িয়বৃত্তয়ঃ। অন্থরা 

স্তদৃবিপরীতাঃ। ম্বে স্বে বান্ুযু বিঘকৃবিষয়ান্ প্রাণনক্রিয়ান্থ রমণাৎ 

স্বাভাবিক স্তম আত্মিক! ইন্দ্রিযবৃত্তয় এব। * * সংগ্রামং কৃতবস্তঃ, 

শাস্ত্রীয় প্রকাশ বৃত্যভিভবায় প্রবুত্তাঃ স্বাভাবিক্য স্ততোবূপা 

ইন্ডিয়বৃত্বয়োহ রাঃ । তথা ততথ্বিপরীতাঃ শান্তররাবষয়বিবেকজ্যোতি- 
রাত্মনে। ./দেবাঃ শ্বাভাবিক্য স্তমোরপান্থরাভিভবনায় প্রবৃত্তা। ইতান্ডো- 
ন্যাতিভবোস্তবরূপঃ সংগ্রাম ইবপসর্বপ্রাণিষু প্রতিদেহং দেবান্থরসংগ্রামো- 
হনা্দিকালগ্রবুত্তঃ1” 

কিরূপে এই দেবানুর-সংগ্রথমে পর প্রকৃতি ম দেবীর সহায়ে আস্থরী 

প্রকৃতির দমন হইয়া শাস্ত্রোন্তাসিত ইন্দ্রিয়াদি বৃত্তি বা দৈবী গ্রক্কাতির 

ক্রম বিকাশ হয়, সেই অতি গুঢ়তত্ব চণ্তীতে গুহভাবে বিবৃত আছে। 

অতএব যখন মানুষ আস্ুুরী প্রকৃতির অভিভব হেতু দৈবী প্রকৃতি লাভ 

করে, তখন সে স্বাভাবিক রাগদ্ধেষের বশীভূত থাকে না। ভগবান্ তাহা- 

দের প্রতিই এই উপদেশ দিয়াছেন। 

শ্রেয়ান্ স্বধর্থে। বিগুণঃ পরধর্্মাৎ স্বনুতি তা । 
স্বধন্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধন্মো ভয়াবহ? ॥ ৩৫ 



২৭২ জ্রীমদ-ভগবদগী ত| | 

ভালরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম হ'তে 

বিগুণ স্বধন্ম্ন ভাল; স্বধর্ম্নে থাকিয়! 

মরণ (ও ) মঙ্গল--পরধর্্ ভয়ানক ॥ ৩৫ 

(৩৫) স্বধর্ম_ বর্ধন্ম ও আশ্রমধন্ম ( মধুকুদন)। বেদবিহিত 
বর্ণ ধর্ম (বলদেব) (গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩১ শ্লোকের টাকা ভ্রষ্টব্য )। 

রামান্থজ বলেন, স্বধন্মভূত কর্্মযোগ, জ্ঞানযোগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । কেহ 

কেহ ন্বধন্ম অর্থে আত্মধর্্ম বুঝেন। ইহা অপঙ্গত | 

বিগুণ__বিগত গুণ (শঙ্কর)। কিঞ্চিত অঙ্গহীন (স্বামী )। 

প্রমাদগঞ্ড প্রক্কৃতিস'স্ষ্ট বলিয়া হঃশক্য (রামানূজ )। 

ভালরূপে অনুষ্ঠিত পর ধর্ধ্ম__মদ্ গুণের দ্বারা সম্পাদিত পরধর্ম 
(শঙ্কর )। রাগ ও দ্বেষ প্রধুক্ত লোকে শাস্তার্থেরও অন্থা করে, 

এবং পর ধর্মকে ধর্ম বলিয়া অনুষ্ঠান করে (শঙ্কর)। অজ্ঞুন শ্বীয় বণ 
ধন্ম যে যুদ্ধ, তাহ! হুঃখ ও ক্লেশকর মনে বরিতেছিলেন। এবং ভিক্ষাদি- 

লক্ষণ পরিব্রাজকের ধর্ম স্থকর, এজন্য তাহাই কর্তব্য মনে করিতে- 

ছিলেন। এই জন্ত একথা উক্ত হইয়াছে (গিরি )। কর্ম্মযোগ বিগুণ 

হইলে ও,অর্থৎ প্রকৃতি সংস্ষ্টহেতু গ্রমাদ যুক্ত হইলেও এবং ছুঃখে আচরণীয় 
হইলেও পরধর্মভূত জ্ঞানযোগ অপেক্ষ। শ্রের (রামানুজ)। যুদ্ধাদি 

স্বধন্ম দুঃথখকর ও ভাল্রূপে অনুষ্ঠান যোগ্য না হইলেও এবং অহিংসাদি 

পরধন্ম সুকর হইলেও, স্বধন্মই শ্রেয়। . পরধর্্ম সর্বাঙ্গ পূর্ণ করিয়! 

অনুষ্ঠিত হইলেও কিঞ্চিৎ অগহীন স্বধর্মও তাহ! অপেক্ষা শ্রেয় (স্বামী )। 

মধুহ্দন বলেন, স্বাভাবিক রাগ ঘ্বেষা্দি পাশবিক প্রবৃত্তি দমন 

করিয়া শাস্ত্রী কর্্মই যদি কর্তব্য হয়, তবে শাস্ত্রীয় কর্ম মধ্যে যাহাম্থকর, 

তাহাই আচরণ করিব না কেন,--কেন স্থুকর ভিক্ষাপনাদির পরিবর্তে 

ছুঃখকর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব,_-অর্জুনের এ প্রশ্ন হইতে পারে বলিয়৷ 



তৃতীয় অধ্যায় । ২৭৩ 

এই কথ৷ উক্ত হইয়াছে । যে বর্ণ ও যে আশ্রমের বিহিত যে ধর্ম 

উক্ত হইয়াছে, তাহাই ৫ বর্ণাশ্রমীর স্বধন্ম। সেই ধর্ম বিগুণ হইলেও, 

সর্বাঙ্গপূর্ণ পরধর্ম আচরণ অপেক্ষা শ্রেয়। বেদে যে বর্ণের ও যে 
আশ্রমের যে ধর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাই সে বর্ণ ও সে আশ্রমীর স্বধন্্ন। 

বলদেবও এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিন আরও . বলেন যে, 

ব্দোতিরিক্ত অন্ত কোন প্রমাণ ঘ্বার। ধর্ম কি, তাহ! জানা যায় না। স্বধর্ম 

সম্বন্ধে বেদই প্রমাণ। বল্লভ সম্প্রদায় অনুযায়ী অর্থ এই যে, স্বধন্ম 
অর্থাৎ ভগবদ্বন্ম অগ্গাদি-ভাবরহিত হইলেও, সুষ্ঠু প্রকারে অনুষ্ঠিত 

পরধন্ম অর্থাৎ মোহক ধর্ম অপেক্ষা উত্তম। ভগবদ্ধন্ম অর্থাৎ 

ভতগবছৃক্ত ধর্ম । 

যাহা হউক, এই স্বধন্থ যে স্বীয় বর্ণাশ্রম বিহিত ধর্ম, ও পরধন্্ন যে 

অপর বর্ণ ও আশ্রমের ধর্ম, তাহা গীতা হইতেই জানা যায়। পুর্বে (২1৩১ 

শ্লোকে ) ভগবান্ অঞ্জুনকে স্বধন্মম বুঝাইতে গিয়! বলিয়াছেন__ 

"ধর্মান্ধ যুদ্ধাচ্চে য়েছ্নত ক্ষত্রিয়স্ত ন বিদ্যাতে |” 
মরণ (ও) মঙ্গল-_-এস্থলে যুদ্ধে মরণের আভাস আছে (স্বামী )। 

বলদেব বলেন, প্রতাবায়ের অভাবে ও পরজন্মে ধন্দাচরণ সম্ভব হইবে 

বলিয়! মঙ্গল। রামানুজ বলেন, এ জন্মে কর্মের ফলে জ্ঞান-প্রাপ্তি ন! 

হইলেও, অন্ত জন্মে অধিকতর ব্যাকুল হইয়া! কন্দরযোগ করিতে পারিবে 

বলিয়া তাহ! শ্রেয় । মধুসথদন বলেন, যুদ্ধে মরিলে ইহলোকে কীর্তি ও 

পরলোকে স্বর্ণ হইবে, এ জন্ত মরণও মঙ্গল। স্বর্গপ্রাপ্তির কারণ বলিয়! 

শ্রেয় (দ্বামী)। পরধর্মে অবহিত হইয়া জীবন ধারণ করা অপেক্ষা শ্রেয় 

(শঙ্কর )। 'প্রত্যবায়ের অভাবে শ্ররেক্প ও পরজন্মে ধর্মাচরণ সম্ভব হেতু 

ইষ্টসাধক (বলদেব)। 

এস্থলে যখন শ্রেয় শব্ধের উল্লেখ আছে, তখন “মরণে স্বর্গলাভাদি 

ফল জন্ত+ শ্রেযত্ব উক্ত হয় নাই। কর্মযোগে স্বধন্দম আচরণে থে আত্ম- 

১৮ 
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জ্ঞান দ্বারা পরিণামে মুক্তি হয়, তাহাই উক্ত হুইয়াছে। পূর্বে উল্লিখিত 

হইয়াছে-- 

“স্বল্পমপ্যন্ত ধর্মন্ত আ্রায়তে মহতো। ভয়াৎ।”* ২৪০ 

ভয়ানক-__-নরকাদি লক্ষণ ভয়ের কারণ (শঙ্কর, স্বামী ও মধুনুদর্ম। 

অনিষ্টজনক (€ বলদেব )। অজ্ঞানীর জ্ঞানযোগ প্রমাদপুর্ণ বলিয়। ভয়ানক 

(রামানুজ)। রামানুজ এই শ্লোকের থে অর্থ করেন, তাহা বড় সঙ্গত 

নহে। 

ত্বধর্্ম শ্রেয় ও পর্ধর্্ম ভয়াবহ কেন? স্বধর্দ্ম অর্থে স্বীয় গুণান্ুযায়ী 

কর্শ। ইহা পুর্বে (২1৩১ শ্লে।কের ব্যাখ্যায়) উক্ত হইয়াছে। আর 

পরধন্্ন তাহার বিপরীত। যে ক্ষত্রিয়, তাহার তেজ বীর্ধ্য বিক্রম ঈশ্বর- 

ভাৰ স্বাভাবিক। অতএব এই সকল গুণান্গুসারে, প্রজা পালন, প্রজা- 

শাসন, ও প্রজ। রক্ষার্থ যুদ্ধাদি কর্ম তাহার স্বাভাবিক । ক্ষত্রিয় স্বপ্রক্তি- 

বশে এই কর্মে ্বতঃই রত হয়। লোকে স্বীয় স্বভাবজ কর্ণ বারা নিবদ্ধ 

থাকে (১৮৬০)। এই জন্ত ভগবান্ পরে' বলিয়াছেন যে, এই স্বাভাবিক 
কর্মই সহজ। 

“সহজং কর্ম্ম কৌস্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।৮ (গীতা ১৮৪৮)। 
এইজন্যই ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যে কন্দ্দ তাহার প্ররুতির অন্ধ্যায়ী, যাহ তাহার 

স্বাভাবিক কর্ম ও যে কর্ন সেইজন্য সহজ, তাহাই শাস্ত্ান্ুসারে তাহার 

পক্ষে বিহিত হইয়াছে। (১৮৪৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য )। অন্ত বর্ণ সন্বন্ধেও 

সেই কথ।। 

এই স্বধন্ম কর্তব্যবোধে নিষ্কামভাবে তপঃ ও ঈশ্বরার্চন! বুদ্ধিতে 

আচরণ করিলে, তাহাতে কর্মবন্ধন হয় না। 

পরধন্ম ম্বাভাবিক নহে, সহজ নহে, তাহ! নিফামতাবেও আচরণ 

করা যায় না। কামনা-চালিত না হইলে কেহ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া! পর- 

ধর্ম গ্রহণ করে না ॥ সুতরাং সে কন্মে বন্ধন অনিবাধ্য। এজন ভগবান্ 
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স্বধন্দ তাগ করিয়া! পরধর্ম গ্রহণ করা! এত দোষাবহ ও ভয়াবহ 

বলিয়াছেন। 

ইহ! প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের সম্বন্ধে কণ!। ইহ। ব্যতীত সমাজের 
কথা ভাবিয়া! লোকসংগ্রহের কথ ভাঁবয়! প্রত্যেকের স্বধর্মাচরণ কর্তব্য । 

আমি ব্রাহ্মণ হইয়া যদি কষত্রিয়াদির কর্ম গ্রহণ করি, তুমি ক্ষত্রিয় হইয়। যদি 
বৈশ্ত বা শূত্রের কর্ম কর, তিনি শুদ্র হইয়! যদি ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম 
গ্রহণ করেন, অথবা বৈশ্ঠ ব! শূদ্রের মধ্যে যে কর্ম্মাবিভাগ আছে, তাহাতেও 

ব্দি একের কর্ম অন্তে করিতে যায়, কর্মনকারের কর্ম যদি হ্বর্ণকার 

ৰান্ুত্রধর করিতে যায়, তবে সমাজে ঘোর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়| 

পরস্পরের মধ্যে ঘোর প্রতিযোগিতা আসে, পরস্পর বিদ্বেষভাব প্রবল 

হয়, উৎকট জীবনসংগ্রাম আরব হয়, সমাজ ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হয় । 

ইহাকেই ভগবান্ পুর্বে সঙ্করোতপত্তির কারণ, ও প্রজার উৎসন্ন যাইবার 
হেতু বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। 

অতৃএব পরধর্ম গ্রহণ যেমন নিজের পক্ষে ভয়াবহ, তেমনি সমাজের 
পক্ষেও ঘোর অনিষ্টকর। "একথা অন্ত স্থলে আমর! বুঝিতে চেষ্টা 
করিয়াছি। এখানে তাহ! বিবৃত করা নিশ্রয়োজন। 

অর্জন উবাচ। 

অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ | 

অনিচ্ছন্নপি বাষ্চেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ ৩৬ 

অজ্জুন-- 

বল হে বাষ্জেয় ! নাহি ইচ্ছা, তবু যেন 

কার প্রেরণায়__হ'য়ে আকৃষ্ট সবলে 

নিয়োজিত হয় নর পাপ আচরণে ? ৩৬ 
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(৩৬) বাফেয়ি- বৃষ্টিবংশোদ্ূত শ্রীকৃষ্ণ । বৃষ্কিবংশ যছুবংশেরই 

এক শাখা (স্বামী )। 

নাহি ইচ্ছা! তবু-_স্বয়ং অনিচ্ছুক হইলেও:(শঙ্কর)। জ্ঞানযোগ সাধ- 

নায় প্রবৃত্ত পুরুষ স্বয়ং বিষয়ান্ুভব করিতে ইচ্ছা! না করিলেও (রামানুজ)। 

পাপাচরণে 'অনিন্ছা করিলে (শম্বামী)। অসৎকর্ম্মে অনিচ্ছা ও 

নিবৃত্তি-লক্ষণ পরম-পুকবার্থানুবন্ধী কর্ম করিতে ইচ্ছা করিলেও ( মধু )। 

কার প্রেরণায়-_-( কেন প্রযুক্ক£--এই পাঁপকর্মের প্রবর্তক ঈশ্বর 

না পুর্বসংস্কার ? এই সন্দেহে অজ্ঞুন এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছেন (বলদেব)। 

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের প্রথমেই প্রশ্ন আছে-__ 
_-"কেন স্থথেতরেষু 

বর্তীমহে।” ₹ %%১1১ 

“কালঃ স্বভাবে নিয়তির্যদৃচ্ছ! 

ভূতানি যোনিঃ পুকষ ইতি চিন্ত্যম্॥৮ ১1২ 
চণ্ভীতেও দেখা যায় যে, রাজা স্থুরথ মহধি মেধসের নিকট এইরূপ 

প্রশ্ন করিয়াছিলেন,__- 

“ভগবংস্বামহং প্রষ্ট,মিচ্ছাম্যেকং বদস্ব তৎ। 

ছুঃখায় যন্মে মনসঃ স্বচিত্তায়ত্ততাং বিনা ॥ 

মমত্বং নম রাজাস্ত রাজ্য।ঙ্গেঘখিলেষপি। 

জানতোহপি যথাজ্ঞস্ত কিমেতনুনিসত্তম ॥ 
সঃ সঃ গু 

ৃষ্টদোষেহপি বিষয়ে মমত্বাকুষ্টমানসৌ। 
তৎ কেনৈতন্মগগাভাগ যন্মোহো জ্ঞানিনোরপি । 

মমাস্ত চ ভবত্যেষা বিবেকান্ধস্ত মূঢ়তা ॥ 

( চত্তী ১৩৬৪০ )। 

হয়ে আকৃষ্ট.**পাপ আচরণে রাজার দ্বারা প্রেরিত তৃত্যের 
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ন্তার বলের দ্বারা নিয়োজিত হইয়া পাপ আচরণ করে (শঙ্কর)। বিষয় 

অনুভবরূপ পাপে নিয়োজিত হয় (রামানুজ )। কাম ক্রোধ বিবেক-বলে 

নিরোধ, করিতে চেষ্টা! করিলেও সবলে পাপাচরণে নিয়োজিত হয় (স্বামী )। 

পরক্ন্ত্র হইয়া যে কর্মে ইচ্ছা! নাই, তাহার আচরণ করে ( মধু )। 
এই প্রশ্ন সম্বন্ধে শঙ্কর বলেন যে, পূর্বে ২।৬২-৬৪ শ্লোকে ও ৩৩৪ 

শ্লোকে যদিও যাহা! অনর্থের মূল তাহা উক্ত হইয়াছে, কিন্ত তাহা 

অস্পষ্ট, এবং অর্জুন তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে চাহিতেছেন। স্বামী 

বলেন, পূর্ব্বে রাগ্েষের বশীভূত হইও না, ভগবান্ এই উপদেশ 

দিয়াছেন (৩1৩৪ শ্লোক ), অজ্ঞুন তাহাতে আপনাকে অক্ষম মনে 

করিয়। এই প্রশ্ন করিয়াছেন। মধুস্থদন বলেন, কাম্য ও প্রতিষিদ্ধ 

কর্মে প্রবৃত্তির কারণ কি, অর্ভ,ন তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন । পূর্বে 

ভগবান্ ইহার কারণ বিষর়-ধ্যান, রাগদ্দেষ, প্ররৃতিজগুণ হেতু মোহ 

প্রভৃতি বলিয়াছেন। “ইহারা কি সকলেই সমানরূপে কারণ, ন! ইহার 

কোন এঁক মুখ্য কারণ আছে, ইহাই জিজ্ঞাসার বিষয় । 

শ্রীভগবান্ুুবাচ। 

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ | 

মহাশনো! মহাপাপ! বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণমূ ॥ ৩৭ 

শ্ীতগবান্-_ 
কাম ইহা-_-ক্রোধ ইহা, রজোগুণ-জাত 

অতি পাপময়--নাহি পুরণ ইহার, 
এ সংসারে অরিরূপে জানিও ইহারে ॥ ৩৭ 

(৩৭) কাম ইহ! ক্রোধ ইহা-_কাম অর্থাৎ কামনা বা বাসনা। 
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রজোগুণের দ্বারা প্রথমে আমাদের মনে বাসনার উদ্রেক হয়, এবং সেই 
বাসনাবশে আমাদের কর্মে প্রবৃত্তি হয়। ক্রোধ এই কামনা হইতে 

জাত। কামন! যখন পূর্ণ করা যায় না, যখন তাহার গতি প্রতিহত' হয়, 

তখনই তাহা ক্রোধরূপে পরিণত হয়। (দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৬২ শ্লোকের 

টাকা! দ্রষ্টব্য)। প্রাচীন-বাসনা-জনিত শব্দাদিবিষয়ে কামনা (রামান্ুজ )। 

কাম ও ক্রোধ একই। কামই ক্রোধের কারণ। স্তরাং এই কাম 

জয় হইলেই ক্রোধের জয় হয়। কারণ নষ্ট হইলে কাধ্য নষ্ট হয়। ছুগ্ধে 

অয দিলে যেমন দধি হয়, কামন। প্রতিহত হইলে সেইরূপ ক্রোধ উৎপন্ন 

হয় (বলদেব )। মনু বলিয়াছেন,__ 

“অকামতঃ ক্রিয়াঃ কাশ্চিৎ দৃশ্তাস্তে নেহ কম্তচিৎ। 

যদ্ষদ্ধি কুরুতে জত্তস্তত্তৎ কামস্ত চেষ্টিতম্ 
মধুস্দন বান্তিককারের “আত্মা এব ইদমগ্র আসীৎ” এই মন্ত্রের সম্বন্ধে 

যে শ্লোক, তাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহা এই 
প্রবৃত্ত চ নিবৃত্ত চ যথোক্তস্তাধিকারিণঃ। 
স্বাতদ্ধ্যে সতি সংসারমূতো৷ কন্মাৎ প্রবর্ততে ॥ 

ন তু নিঃশেষ-বিধ্বস্ত-সংসারানর্থবন্মরনি। 
নিবৃত্তিলক্ষণে বাচ্যং কেনান্ং প্রেধ্যতেইবশঃ ॥ 

অনর্থপরিপাকত্বমপি জানন্ প্রবর্ততে। 

গারতন্তযমৃতে দৃষ্ট গ্রবৃত্বির্ণেদ্বশী কচিৎ ॥ 
তম্মাৎ শ্রেয়োহর্থিনঃ পুংসঃ €প্ররকোহনিষ্টকর্্মণি। 

বক্তব্যস্তন্নিরাসার্থমিত্যর্থা স্তাৎ পর! শ্রতিঃ ॥ 

অনাপ্তপুরুষার্থোহয়ং নিঃশেষানর্থসঙ্কুলঃ। 

ইত্যকাময়তানাপ্ডান্ পুমর্থান্ সাধনৈর্জড়ঃ ॥ 
জিহাসতি তথানর৫থানবিদ্বানাস্বনি শ্রিতান্। 

অবিষ্লোভূতকামঃ সন্নথো খন্িতি চ শ্রুতিঃ ॥ 
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অকামতঃ ক্রিয়া; কাশ্চিৎ দৃশ্ততে নেহ কম্তচিৎ। 

যদ্যদ্ ছি কুরুতে জন্তস্ততৎ কামন্ত চেঠিতম্॥ 
কাম এষ ক্রোধ এষ ইত্যাদি বচনং স্তেঃ। 

প্রবর্তকো নাপরোহতঃ কামাদন্ঃ প্রতীয়তে ॥% 

রজোগুণজাত---ছঃখ-প্রবৃত্তি-আত্মক রজোগুণ এই কামনার 

কারণ। তমোগুণও ইহার কারণ বটে। কিন্তু হুঃখাত্সক বলিয়। ইহাতে 

রজোগুণের প্রাধান্ত আছে ( মধুহ্দন)। রজোগুণের উল্লেখ করিবার 

কারণ এই যে, এই রজোগুণ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে ও সত্বগুণের বৃদ্ধি হইলে, 

কামনার শক্তিও প্রশমিত হয় (স্বামী ও মধু)। শঙ্করাচাধ্য বলেন, 

কামনাকে যেমন রজো গুণ হইতে জাত বল! যায়, তেমনি রজোগুণকেও 

কাম বা বাসনা হইতে জাত বলা যায়। কেননা, অনাদিকাল-প্রবন্তিত 

বাসনা-বীজই স্থষ্টি ধারণ করিয়া! আছে, এবং তাহাই প্রক্কৃতিতে রজোগুণ 

উৎপাদন করে। -এস্থলে প্রথম অর্থই গ্রহণ করা হইয়াছে । কিন্ত 

€শষের অর্থও সঙ্গত হয়। 

শঙ্করাচাধ্য আরও বলেন যে, রজো গণ অর্থে রজঃ 'ও তাহার গুণ। 

তাহ! হইতেই কাঁমের উৎপত্তি হয়, অথবা! “কাম” হইতেই রজোগুণের 

উদ্ভব হয়। কারণ কামই প্রথমে উদ্ভূত হইয়া রজোগুণকে প্রবন্তিত 

করে, এবং এই কামোদ্ভুত রজোগুণ পুরুষকে প্রবন্তিত করে। “তৃষ্ণাই 
আমাকে এই কার্ধ্য করাইতেছে? ইহ! লোকে বলিয়া থাকে। মধুহ্দনও 
এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন । 

কাম ব1! অনার্দি-কাল-প্রবন্তিত বাসন! যে এই প্রবৃত্তির মূল, তাহা 

ক্রতিতে উক্ত হইয়াছে। পরের শ্লোকের বাধ্যায় সে কতি উদ্ভৃত 
হইয়াছে । পরে এই তত্ব বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । রজোগুণ- 

তত্ব চতুর্দশ অধ্যায়ে বিবৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 
অতি পাপময়__নাহি পৃরণ ইহার-_ইহার অশন (গ্রহণীয় বিষয়) 



২৮০ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 

অনস্ত, এবং কামের দ্বারা জীবগণ প্রেরিত হইয়া পাপাচরণ করে বলিয়া 
ইহা মহাপাপময় (শঙ্কর)। কাম সর্ববিষয়ে আকর্ষণ করে বলিয়া ইহা 
মহাশন ) এবং কাম প্রতিহত হইলে ক্রোধের উদ্ভব হেতু ইহা! মহাপাপময় 
(রামানুজ )। যাহার অশন মহৎ তাহা মহাশন। যথা স্বৃতি-_ 

“্যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিষবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ| 

নালমেকস্ত তৎ সর্বমিতি মত্ব! সমং ব্রজেৎ | 

মহাপাপ্না অর্থাৎ অতি উগ্র, অতি বলে লোককে পাপকর্্ম করায়__ 
সে কর্মে অনিষ্ট ফল হইবে জানিয়াও,লোকে কামের প্রেরণায় পাপ করে। 

মধুসদন বলেন, এই কাম ও ক্রোধ কেবল দও দ্বারাই শাসিত হয়। 
সাম দান ভেদ এই ব্রিবিধ উপায়ে তাহ! সম্ভব নহে। 

পরে চতুর্দশ অধ্যায়ে যে ব্রিগুণতত্ব উক্ত হইয়াছে, তাহা হইতে 
জানা যাইবে যে, প্রকাশ জ্ঞান ও সুথস্বভাব সত্বগুণের বিশেষ বিকাশ 
হইলে, এই রজোগুণোডূত কাম ক্রোধ প্রভৃতি আপনিই অভিভূত হইয়৷ 
বার়। অতএব সত্বগুণের উদ্রেক দ্বারা এই কাম ও ক্রোধকে দমন 

করিতে হয়। | 
এ সংসারে-_মুলে আছে (ইহ), অর্থাৎ এ সংসারে (শঙ্কর, মধু )। 

এই শরীরে বা মোক্ষমার্গে [ম্বামী)। 

অরিরূপে জানিও ইহারে-_জ্ানযোগ-বিরোধিরূপে (রামানুজ )। 

মোক্ষমার্গে বৈরী (শ্বামী)। জ্ঞানযোগে বৈরী (বলদেব)। 

নিষফাম কর্্মাচরণে বা স্বধর্থানুষ্ঠানে বাধা দেয় বলিয়া এই কাম ও 

কামোস্তব ক্রোধকে তাহার বৈরী বলা হইয়াছে। 

ধুমেনাব্রিয়তে বহ্ি থা দর্শো মলেন চ। 
যথোন্বেনার্তো গর্ভ স্তথা তেনেদমারৃতম্ ॥'৩৮ 
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ধূমে আবরিত বহ্ি, দর্পণ মলায়__ 
কিম্বা গর্ভ থাকে যথা জরায়ু-আবৃত-_- 

সেইরূপ আছে ইহা আবৃত তাহাতে ॥ ৩৮ 

(৩৮) ইহা - জস্তজ্ঞান (রামানূজ )। জ্ঞান ( বলদেব)। শঙ্কর, 

স্বামী ও মধুশথদন পরের শ্লোক উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ইহা (মূলে 
আছে ইদং) এস্থলে জ্ঞানকে বুঝাইতেছে। 

কিস্তু “ইহা” অর্থে জ্ঞের় জগৎ বুঝিলেও, এই শ্রোকের অর্থ সঙ্গত হইতে 

পারে। কেন না, বাঁসনা-বীজ এই সমস্ত জগৎকে ধারণ করিয়া! আছে,__ 

ইহ শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে । এই বাসনা, কামনা ব৷ সুক্ষ 

ইচ্ছাশক্তি, জড়ে জীবে সর্বত্র অভিব্যক্ত হয়, এই স্থষ্টিরপে আমাদের 

জ্ঞানে বিকশিত হয়, এবং জড়কে ও জীবকে ধারণ করিয়া, সুতরাং তাহা- 

দিগকে আবৃত করিয়া রাখে । পূর্বে নবম শ্লোকের টাকায় যে খগ্রেদ মন্ত্র 
উদ্ধৃত কর! হইয়াছে, তাহাও এন্লে পুনরুল্লিখিত হইল । যথাঁ_ 

"কামত্তদগ্রেসবর্ততাবিমনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ ॥” 

ইহা হইতে বুঝ! যাঁয় যে, কামবীজই সংসারের হেতু, ও কামই সংসারকে 
আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। এই একমাত্র তত্ব অন্মান দার্শনিক-শরেষ্ঠ 

সপেন্হার তাহার “৬/০1৭ &5 ৬৮111 2170 1062 নামক পুস্তকে 

বিশদ করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন । বোধ হয়, এই গ্লোকের 
উল্লিখিত সাধারণ সত্য, পরের শ্লোকে আলোচিত বিষয়োপযোগী বিশেষ 

দৃষ্টান্ত দিয়া স্পষ্টীকৃত করা হইয়াছে মাত্র । সেইজন্য পরের ক্লোকে এই 
কাম দ্বারা জ্ঞানাবরণের কথা উল্লিখিত আছে । 

ইদং_-এ শবের দার্শনিক অর্থ অহং ব্যতীত আর সমুদ্বায়। আম! 

ব্যতিরিক্ত যাহা কিছু আছে, সমুদায়ই এই “ইদং,ও “ত্বম্” শব্দবাচ্য। এইকন্ 

এস্থলে সাধারণ ভাবে উক্ত অর্থ করা হইল। কিন্ত পরের গ্লোকে যখন 



২৮২ প্রীমদ্ভগবদূগীতা । 

জ্ঞান শব্দের উল্লেখ আছে,তখন ইদং শবের অর্থ এই 'জ্ঞান, ইহাও সঙ্গত 
অর্থ। ইহাই ব্যাখ্যাকারগণের অভিমত। কিন্তু ইহা বল! যায় যে, এই 

শ্লোকে সাধারণভাবে “কামের আবরণ-শক্তি উক্ত হইয়াছে, এবং পর- 
শ্লোকে বিশেষভাবে, এই কাম দ্বারা জ্ঞান-আবরণ-তত্ব উক্ত হইয়াছে। 

আমাদের জ্ঞানন্বরূপ বুদ্ধি ও জ্ঞেয় জগৎ-_-এ উভয়ের মধ্যে এই কামনা বা 

বাসনারূপ আবরণ থাকিলে জ্ঞানে জ্ঞেম্ন জগতের স্বরূপ প্রকাশিত হয় না, 

আমাদের নিজের বা জ্ঞাতার শ্বরূপও প্রকাশিত হয় না। তখন জ্ঞানে 

কেবল ভোক্তত্বরূপে জ্ঞাতা প্রকাশিত হয়ঃ 'ও ভোগ্যশ্বরূপ এজগৎ 

প্রকাশিত হয়। এই ভোগ্য জগৎ পঞ্চদশী অনুসারে মনঃকন্সিত জগৎ 

তাহা! ঈশ্বরস্থ্ট জগতের সহিত এক* নহে। এইরূপে “কাম” দ্বারা 

জ্ঞানের প্রকাশ স্বরূপ আবরিত হয়। এই মূল কাম হইতে রজোগুণের 
উদ্ভব হইয়া, লোককে কামভোগের জন্য কামার্থ কর্মে প্রবপ্তিত করে। 

যাহা হউক, যদি এই কামকে রজোগুণ হইতে জাত “কাম+ বলা যায়, তবে 

এ অর্থ করাচলে না সেকাম আমাদের রজোগুগজাত বাসনামান্র। 

ইহা কিরূপে জ্ঞানকে আবরিত করিয়া, রাগ দ্বেষ উৎপাদনপূর্ব্বক 
আমাদের স্ুখদ বিষয় গ্রহণের ও ছুঃখদ বিষয় ত্যাগের জন্ত কর্মে প্রবর্তিত 

করে, তাহ! দ্বিতীয় অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে বিবৃত হইয়াছে । 

আবৃত তাহাতে--এই কামনার আবরণের, মৃছু মধা ও তীব্র ভেদে, 

তিন স্তর আছে। তাহা এই শ্লোকে তিনট দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝান হুইয়াছে। 
ধূম যে অগ্নিকে আবরণ করে, সে আবরণ সামান্ত, তাহাতে অগ্নির তেজ 

অতি সামান্ত ক্ষীণ হয়। দর্পণ মলময় হইলে তাহার প্রতিবিশ্বগ্রহণ-শক্তি 

অনেক পরিমাণে হীসপ্রাণ্ত হয়,' এজন্ত সে আবরণ অপেক্ষাকৃত অধিক । 

আর জরায়ুতে ভ্রণ সম্পূর্ণরূপে আবৃত থাকে, তাহার আদৌ. কোন 
স্বাধীনতা থাকে না (বলদেব )। কাম প্রথমতঃ আমাদের প্রকৃতিতে 

হুম্রূপে থাকে; পরে স্থূল শরীরে বৃত্তিকূপে ইহা আমাদের চিত্তে 



তৃতীয় অধ্যায়। ২৮৩ 

অভিব্যক্ত হইয়া! স্থলভাব ধারণ করে ) বিষয় চিন্তা! করার অবস্থায় ইহ! 

স্থলতম হয়, ( মধুতুদন )। 

বণদেব ও মধুস্দনের অর্থ হইতে জানা যায় যে, এই “কাম” মূল জগৎ- 

কারণ কাম বা ইচ্ছাশক্তি । ইহাকে জন্মান দার্শনিক :সপেনহার “11 

বলিয়াছেন । ইহ! জড়ে জড়শক্তিরূপে, (০০০) উত্তিদাদি নিম্নজীবে প্রাণ 

(১6070153) ক্রিয়ারূপে ও মানুষাদি উচ্চ জীবে ইচ্ছা! (111) শক্তিরূপে 

প্রকটিত হয়। যাহ! হউক এই “কাম” মূল প্রকৃতিতে প্রথমে সুস্মভাবে 

থাকে, ইহাই প্রকৃতি হইতে রঞ্জঃশক্তিবিকাশের কারণ। তাহার পর 

প্রকৃতিজাত লিঙ্গশরীরে অর্থাৎ প্রতি জীবের অস্তঃকরণে বিশেষতঃ মনে 

ইহার অভিব্যক্তি হ্য,এবং শেষে কোন বিষয়ের জ্ঞানকালে অনাদি প্রাক্তন 

সংস্কারানমারে চিন্তে সেই বিষয় সন্ধে ইচ্ছা-সংকল্সাদি-রূপে ম্বতঃ 

অভিব্যক্ত হইয়া আমাদের রাগ দ্বেষ উৎপাদনপৃর্বক কর্শে প্রবৃত্ত করায়। 

মধুঙ্ছদনের এই অর্থ বেশ সঙ্গত । 
উজার 

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনে। নিত্য বৈরিণা | 

কামরূপেণ কৌন্তেয় ছুষ্প,রেণানলেন চ ॥ ৩৯ 

ইহারই দ্বারায় হয় জ্ঞান আবরিত, 

জক্ঞানীদের চির-অরি ইহা৷ হে অভ্ভুন, 
কামরূপী সে অনল অতৃপ্ত সতত ॥ ৩৯ 

(৩৯) ইহারই...আবরিত-_যাহা কামের দ্বারা আবৃত হয়, সেই 

পূর্বশ্লোকোক্ত ইদং-শব্ববাচ্য বস্ত কি, তাহাই এস্থলে উক্ত হইয়াছে,_ 
তাহা৷ জ্ঞান (শঙ্কর)। জ্ঞানস্বভাৰ জ্ঞানীর আত্ম-বিষগ্নক জ্ঞান এই কাম 



২৮৪ শ্রীমদ্ভগবদৃগীতা। 

দ্বারা আবৃত হয় (রামান্ুজ)। এই জ্ঞান বিবেক-জ্ঞান (স্বামী )। অস্তঃ- 
করণস্থ বিবেক-জ্ঞান ( মধু )। জ্ঞানা জীবের জ্ঞান (বলদেব )। 

চণ্ডী হইতে জানা! যায় যে যাহ! বৃত্তিজ্ঞান, তাহা পণ্ড পক্ষী মনুষ্য 
প্রভৃতি সকলের সমজাতীয়। তবে তাহার তারতম্য আছে, এই মাত্র । 
কাম বা মোহ দ্বারা যে এই জ্ঞান আবৃত, ইহা সাধারণ সত্য । আহার- 
নিদ্রা-ভয়-মৈথুনাদি জ্ঞান সকল জীবের সমান, ইহা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। 
চণ্ডীতে আছে-__ 

জ্ঞানমন্তি সমস্তস্ত জন্তোবিষয়গোচরে। 
রঃ গা 

জ্ঞানিনে! মন্ুজাঃ সত্যং কিন্তু তে নহি কেবলম্। 
যতো হি জ্ঞানিনঃ সর্ব পশুপক্ষি মৃগাদয়ঃ ॥ 

জান তন্মনুষ্যাণাং যত্তেষাং মুগপক্ষিণাম। 

সনুষ্যাণাঞ্চ যত্তেম্বাং তুল্যমন্তত্তথোভয়োঃ ॥ 

, ( চত্তী ১৪১-৪৫)। 

এই জ্ঞানের আবরক ছুই,_রজোগুণোত্তব কাম, ও তমোগুণোত্তৰ 
মোহ ও অজ্ঞান। কাম-হেতুও মোহের ও অজ্ঞানের উদ্ভব হয়। এইজন্য 
চণ্ডীতে উক্ত হইয়াছে__ 

“জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা। 

বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি ॥ (চণ্ডী ১1৫) 
তাহা পূর্বে বলিয়াছি। অতএব কামের এই জ্ঞানাবরক-শক্তি সাধারণ। 

জ্ঞানীদের চির-অরি-_জ্ঞানী পুর্ব হইতে জানে যে, এই কামের 

বার আমি অনর্থে প্রেরিত হইয়৷ ছঃখ প্রাপ্ত হই। এইজন্ কাম জ্ঞানীর 
নিকট নিত্য টবরী,__মূর্ধের নিকট নহে। কারণ মূর্খ তৃষ্ণাকালে কামকে 
প্রিয় বস্তর স্তায় দেখে, এবং পরে ছুঃ প্রাপ্ত হইলে, তৃষ্ণজাকেই তাহার 
কারণ মনে করে। (শঙ্কর, গিরি, মধু )। বিষয়-ব্যামোহ উৎপাদন 



তৃতীয় অধ্যায় । ২৮৫ 

করিয়া ইহ! নিত্য-বৈরী হয় (রামামুজ)। অজ্জের নিকট ভোগসময়ে কাম 

সুখহেতু হয়, কিন্তু পরিণামে তাহ! বৈরিরূপে বোধ হয়। কিন্ত জ্ঞানীর 
নিকট ভোগকালে ও তাহার অনর্থ সন্ধান করিয়া ইহ! ছুংখহেতু হয়। 

, কামরূপী সে অনল অতৃপ্ত সতত--এই কামের রূপ ইচ্ছা, 
ইহাকে দুঃখে পূরণ করা যায়, 'এবং ইহার 'অলং, বা পর্য।াপ্তি নাই বলিয়া 

ইহা অনল (শঙ্কর )। ইহার পর্যাপ্ি নাই (রামানুজ )। এই কামের 
রূপ ইচ্ছা বা তৃষ্ণতা। ইহা বহ্ছির স্তায় ছুষ্পুর, ইহাতে ধত ইন্ধন দেওয়া 

যায়, ততই ইহা প্রজ্লিত হয় ( মধু, বলদেব )। স্মতিতে আছে।-__ 
“ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। 

হবিষ! কৃষ্ণবর্ম্েৰ ভূয় এবাঁভিবর্দতে 1৮, (মনু) 
৩০০টি ওরা হে 

ইন্ড্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্তাধিষ্ঠানমুচ্যতে | 
এতৈবিমোহফত্যেষ জ্ঞানমার্ত্য দেহিনম্ ॥ ৪০ 

শাসিত 

ইন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধি অধিষ্ঠান তার 
উক্ত হয় এইরূপ; তাদের আশ্রয়ে 

জ্ঞান আবরিয়া করে মুগ্ধ দেহীদের ॥ ৪০ 

(৪০) অধিষ্ঠান তার-_ঘে সকল বিষয় দর্শন শ্রবণাদি ইন্জিয়-গ্রাহ 
হয়, মনে সে বিষয়ভোগের সঙ্কর ও বুদ্ধিতে তাহা ভোগের জন্ত অধ্যবসায় 
জন্মে। এই জন্ত ইন্জিয়, মন ও বুদ্ধি বা হুঙ্ম শরীর কামনার আশ্রয়- 
স্থান ( স্বামী )। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্ি্ঈগণের বৃত্তি শব্াদি আলোচনা । কিন্ত 
বুদ্ধির অধ্যবসায়, মনের সঙ্কল্প, অহঙ্কারের অভিমান, দশ ইন্দছ্রিয়ের বৃন্তি- 
এই চারি'ট করণের যুগপৎ বা ক্রমে ক্রমে উত্তেজনা দ্বার! বাহা বিষন্ন 



২৮৬ শ্রীমদূভগবদৃগীতা । 

গ্রহণ সম্পূর্ণ হয় (সাংখ্য-কারিকার_-২৮, ২৯ ও ৩* শ্লোক দ্রষ্টব্য )। 

এ কারণ বিষয়জ কামন! এই চারি বৃত্তিতে অধিষ্ঠিত। 

সাংখ্য দর্শন অনুসারে বুদ্ধি, মন ও অহঙ্কার ইহার! অন্তঃকরণ, আর 

ইন্দরিয়গণ বাহাকরণ। ইন্দ্রিয় বিশেষতঃ জ্ঞানেন্দ্িয় যখন বাহা বিষয়ের সহিত 

যুক্ত হয়, তখন তাহার! সেই মাত্রাম্পর্শ হইতে সেই বিষয়ের বা বাহ্বস্তর 

রূপরসাদি গ্রহণ করে । ইন্দ্রিয়ের এই রূপরসাদি সম্বন্ধে যে ভাব হয়, তাহা 

নিহ্বিশেষ) অস্পষ্ট । ইংরাজিতে তাহাকে 561)52090বলে । ইন্ছ্রিয়শক্তি মধ্যে 

উক্ত কামের অধিষ্ঠান থাকায়, এই বিষয়ান্ভব (5০171521107) স্থুখজনক 

(01595800 অথবা হুঃখজনক (01101625270, [9910001) হয়। পরে মন 

যখন ইন্দ্ি়গণ ঘ্বারা সংগৃহীত রূপরপাদি বিষয় গ্রহণ করে, তখন মনে এই 

কাম বা ইচ্ছার অধিষ্ঠান থাকায়, মন সেই অনুভবের স্বরূপ সম্বন্ধে সংকল্প 

বিকন্ন করে, অর্থাৎ তাহার ম্বর্ূপ কি তাহা বুঝিতে যায় ও 

সেই অনুভব স্থখজনক কি দুঃখজনক, তাহা অনুভব করিয়া, 

ততপ্রতি রাগ বা দ্বেষযুক্ত হয়। তাহার পর মন সেই 'বিষয়ানু- 

ভূতি লইয়া! বুদ্ধির কাছে অর্পণ করে, অথব। বুদ্ধি তাহা গ্রহণ করিয়া 

ুর্ববানুভূত বিষয় স্মরণপুর্ব্বক, তাহাদের সহিত তখনকার অনুভূত বিষয়ের 

স্বাধন্ম্য বৈধন্ম্য বিচ।র করিয়া, সে বিষয় কি, তাহা নিশ্চয়রূপে অবধারণ 

করে। কিন্তু কাম এই বুদ্ধিতে অধিষ্ঠিত। এজন্ বুদ্ধি এই কামনা- 

পরিচালিত হইয়৷ তাহ! হেয় কি উপাদেয় ইহাও স্থির করিয়া লয়। এই- 

রূপে ইন্দ্রিয়, মম ও বুদ্ধির সাহায্যে যখন আমর কোন বিষয় জ্ঞানে গ্রহণ 

করি, তখন সেই সেই বৃত্তিস্থিত কাম বা ইচ্ছা-বশে, সেই জ্ঞেয় বা জ্ঞাত 

বিষয় হেয় কি উপাদের়,তাহা স্থির করিয়া, তাহার সম্বন্ধে আমর! রাগ-দ্েষ 

যুক্ত হই। এই রাগঘ্ধেষ হেতু দেই বিষয় ত্যাগ বাঁ গ্রহণ করিতে আমা- 

দের প্রবৃত্তি হয়; এবং সেই প্রবৃত্তি হেতু বুদ্ধি মন ও ইন্দ্িয়গণ সেই 

ত্যাগগ্রহণাআ্বক কর্মে রত হয়। এ তত্ব দ্বিতীয় অধ্যায়ের ব্যাখ্যার শেষে 
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বিবৃত হইয়াছে । আমাদের অন্তঃকরণ তিন শক্তির দ্বারা চালিত, জ্ঞান" 

শক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও কর্্মশক্তি | জ্ঞানশক্তি হেতু আমরা গ্রাহা বস্তর স্বরূপ 

জানিতে পারি। ইচ্ছাশক্তি কামমূলক। সেই শক্তি হেতু সুখ- 
ছুঃখান্থভৃতি ও রাগদ্ধেষ উৎপন্ন হয়। এই ইচ্ছাশর্ি হেতু জেয় বস্ত 

হেয় কি উপাদেয় এবং ত্যাজ্য কি গ্রাহ্য, তাহা স্থির হয়। তৎপরে এই 

ইচ্ছাশক্তি দ্বারা আমাদের কর্মশত্তি পরিচালিত হয়, এবং সে বস্ত ত্যাগ বা 

গ্রহণ অন্য কর্ম কর! হয়। অন্তঃকরণে ব! বহিঃকরণে যদি এই রাঞজদিক 

কামবীজ না থাকিত, তবে শ্েয় ব। জ্ঞাত বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান পূর্ণ প্রকা- 

শিত ও সুথস্বরূপ হইত । জ্ঞান নির্মল শুদ্ধ সাত্বিক হইত । কিন্তু এই 

জানবিকাশ কালে উক্তরূপে চিন্তে কামের বিকাশ হয় বলয়া সে জ্ঞান 

আবরিত হইয়া ষায়। 

জ্ঞান আবরিয়া_এ স্থলে সকল দেহীর জ্ঞানের কথা বল! হই- 

ফাছে। জ্ঞান যে কেবল মানুষেরই আছে, তাহা নহে । পশুপক্ষী সকল 

দেহীরই জ্ঞান আছে। তাহ! পুব্রে উক্ত হইয়াছে । কাম সকল জীবের 
জ্ঞানকেই আবুত করিয়া তাহাদের মুগ্ধ করিয়! রাখিয়াছে। তবে 

মানুষের জান অপেক্ষাকৃত অন্ন আবৃত । 

এই জ্ঞান প্রকৃতি-সংস্থষ্ট জান (রামানুজ ), ইহ! বিবেকজ্ঞান (স্বামী, 

মধু)। এই জ্ঞান নির্মল সাত্বিক বুদ্ধির স্বরূপ, তাহা! পরে ১৩।৭-১১ 

শ্রোকে বিবৃত হইয়াছে । সেই জ্ঞান অমানিত্বাদিরূপে বিংশতি প্রকার । 

মুগ্ধ বিবিধপ্রকার মোহযুক্ত (শঙ্কর, মধু )। আত্মজ্ঞানবিমুখ ও 

বিষয়ান্ুভব-পরায়ণ ( রাঁমান্বজ )। জ্ঞানের ম্ববূপকে মোহ বা অজ্ঞানযুক্ত 

অথবা অন্তথা জ্ঞানযুক্ত বা মানিত্বাদি-জ্ঞানঘুক্ত করে । (১:১১ প্লোক 

ডরষ্টব্য )। 



২৮৮ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা | 

তন্মাৎ তৃমিক্ক্িযাণ্যাদে নিয়ম্য ভরতর্ষভ | 

পাপ্ঠমানং প্রজহি হেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননীশনমূ ॥৪১ 
০১১৫১ 

যত করিয়৷ অগ্রে ইন্দ্রিয় সকল, 

ত্যজ তবে পাপরূগী ইহারে অজ্জুন,__ 

জ্ঞান বিজ্ঞ।নের হয় বিনাশ যা হ'তে । ৪১ 

(৪১) ইন্দ্রিয় সকল- ইন্দ্রিয় প্রথম বশ হইলে মন ও বুদ্ধির বশ 
ক্রমে আপনি সিদ্ধ হয় (মধুস্দন )। এই ইন্দ্রিয়সংযমের অর্থ ইন্দ্িয়ের 

ংস নহে। বাহা ইন্ত্রিয় নষ্ট করার জন্ত কচ্ছ, সাধন করা বৃথা । 
তাহাতে হুক্ম ইন্দ্রিয়-শক্তি নষ্ট হয় না, বাসনা-বীজ যায় না-_মিথ্যাচারী 
হইতে হয়। চক্ষু নষ্ট করিলে রূপ-লালস! ধবংস হয় না। পুরুষাঙ্গ বিকল 

করিলে কাম ধ্বংস হয়না । এসকল বাহ কৃচ্ছ সাধন বৃথা। | 

এই সম্বন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে স্থিত প্রজ্ঞের লক্ষণ দ্রষ্টব্য | ধিনি 

সমুদায় মনোগত কামকে ত্যাগ করিয়। আত্মবলে আত্মাতে তুষ্ট রহেন, 
তিনি গ্থিতপ্রজ্ত, কাম ত্যাগ করিতে পারিলেই স্থিত প্রজ্ঞ হওয়! যায় । 

তাহ! হইলে ছুঃখে উদ্বেগ থাকে না, সুখে স্পৃহা থাকে না, রাগ, ভয়, 
ক্রোধ সব দূর হয়, শুভাশুভ £সম্বদ্ধে নিরপেক্ষ হওয়া যায়। এই কাম 

জয় করিতে হইলে যোগযুক্ত হুইয়া ঈশ্বরপরায়ণ হইয়া! ইন্দ্রিয়গণকে 
বণীভৃত করিতে হয় (২৬১), তাহারা আর যেন স্বতঃ প্রবর্তিত হইয়া 

বিষয়াভিমুখে আকৃষ্ট হইয়া! ধাবিত না! হয়, তাহার জন্ত সাধন! করিতে 
হয়। এইরপে ইন্ত্রির়গণকে বশীভূত করিয়া! কিরূপে কাম ত্যাগ করিতে 
হয়, তাহ! পূর্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । কাম ও ইন্রিয়ের 

চাঞ্চলা রজোগুণ-সমুড্ুত। সত্বগুণের বিপেষ উদ্রেক হইলে, রজোগুণ 
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অভিভূত হয়, ইন্দ্রিয় সংযত হয়। সত্বগুণের উদ্রেক হইতে আরম্ত 

হইলে, রজোগুণকে অভিভূত করিবার জন্য সাধনার সময় আসে। 

যে সাধনার ছার! ইন্দ্রি় সংযত হয় ও কাম ত্যাগ করা যায়, তাহা গীতায় 

উক্ত হইয়াছে। এস্থলে তাহার উল্লেখ নিষ্য়োজন। 
জ্তান-বিজ্ঞান-_জ্ঞান, অর্থাৎ শাস্্ ও আচারধ্যের উপদেশ হইতে 

আত্মা সম্বন্ধে পরোক্ষ জান। শ্রবণ মনন হইতে এই জ্ঞান হইতে পারে। 

বিজ্ঞান, অর্থাৎ ধ্যান ব! নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মাকে অপরোক্ষরূপে অনুভব 

করা বা আত্মপ্রত্যক্ষ করা। বিজ্ঞান সাধনা-সাপেক্ষ | (শঙ্কর, মধু) 

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিক্দ্রিযেভ্যঃ পরং মন2 | 

মনসন্তু পর! বুদ্ধি ধেঁ! বুদ্ধেঃ পরতস্ত সঃ ॥ ৪২ 

ইন্দ্রিয়েরা হয় শ্রেষ্ঠ আছয়ে কথিত, 
তাহা হ'তে শ্রেষ্ট মন, বুদ্ধি__মন হ*তে, 

বুদ্ধি হ'তে শ্রেষ্ঠ যাহা তাহাই ত সেই ॥ ৪২ 

(৪২) শ্রেষ্ঠ হয় ইন্দ্িয়েরা-_স্থল দেহ হইতে কুঙ্ষা ইন্জিয় 
শ্রেষ্ঠ (স্বামী, মধুস্দন, শঙ্কর, গিরি, বলদেব )। তাহার] ব্যাপক ও 
বলবান্ বলিয়া শ্রেষ্ঠ । কেন না, ইন্দ্রিয় সুম্ষ, প্রকাশক, দেহের চালক, 
ও স্থূল দেহের নাশে ইন্দ্রিয়ের নাশ হয় না। ইন্দ্রিয়__এস্থলে ইন্দ্রিয়শক্তি 

বুঝাইতেছে। চক্ষুতে কোন বস্তর প্রতিবিশ্ব পড়িলে যে শক্তির দ্বারা 

আমরা সেই বস্ত দেখিতে পাই, তাহাই চক্ষুরিক্ত্ি। তাহ! চক্ষর্গোলক 
নহে, তাহা চক্ষুরিক্দিয়-ক্রিয়ার স্থুল যন্ত্রমাত্র। এইরূপ অন্য ইন্জিয 

'সম্বদ্ধেও বুবিতে হইবে । 

তাহা হইতে মন শ্রেষ্ঠ-_শ্রেষ্ঠ মূলে আছে "পর, ) অর্থাৎ উৎকৃষ্ট 

১৯ 



২৯৩ প্রীমদ-ভগবদগীত|। 

ও অতীত। এই শ্লোক সম্বন্ধে ব্যাখ্যাকারগণ ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করেন। 

শঙ্কর, স্বামী, গিরি ও মধুস্দন বলেন, ইন্দ্িয়ের পরিচালক ব৷ প্রবর্তক 

বলিয়া বিকল্প ও সংকল্পাত্মক মন ইন্দ্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ । আর অধ্যবসাক়্ 

বা নিশ্চয়াত্মিক! বুদ্ধি মনের সংকল্পাদি নিয়মিত করে, এই জন্ত বুদ্ধি 

মন হইতে শ্রেষ্ঠ । আর জীবাত্মা বুদ্ধি হইতেও শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ যিনি 

সাক্ষিরপে বুদ্ধিকে প্রকাশ করেন, এবং সকলের অন্তরে অবস্থিত হইয়া, 

মন ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে স্থস্ব বাঁপারে বা কাধ্যে নিষুক্ত করিয়! তাহাদিগকে 

এই কাম দ্বারা বিমোহিত করেন--তিনি আত্মা । 

রামান্ুজ একেবারে ভিন্ন অর্থ করেন। তিনি বলেন, জ্ঞানীদের চির- 

শক্র কে? তাহাই এই শ্নোকে উল্লিখিত হইয়াছে। অর্থাৎ যাহার! জ্ঞানের 

অবরোধক, তাহাদের মধ্যে ইন্দ্িয়ই প্রধান, ইন্ত্রির় অপেক্ষ1! মন অধিক 

প্রবল, আর মন অপেক্ষাও বুদ্ধি প্রবল। কেননা, মনকে বিষয়-বিমুখ 

করিলেও, বুদ্ধি বিপরীত-অধ্যবসায়-বলে আমাদের জ্ঞান-লাভে বাধা দেয়। 

আর এই বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ বা প্রধান যাহা, অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা 'আঁধক 

জ্ঞান-বিরোধী যাহা-_তাহাই এই কাম। 

এই ব্যাখ্যা অনুসারে, এই শ্লোকের “তাহাই ত সেই”অর্থে-_তাহাই 

এই কাম-- ইহ! রামানুজ বুঝাইয়াছেন। 

অন্ত টীকাকারগণ বলেন, কি উপায়ে ঝ৷ কিসের আশ্রয়ে কামকে 

জয় করা যাইতে পারে, তাহাই এ শ্রোকে দেখান হুইয়াছে। (দ্বিতীর 

অধ্যায়ের ৫৮শ শ্লোক দ্রষ্টব্য )। ইহারা বলেন-_তাহাই ত সেই+, অর্থাৎ 

তাহাই ত আত্মা। অর্থাৎ আত্মাই সর্বশ্রেষ্ট। তিনি বুদ্ধির দ্রষটা 

(শঙ্কর)। এই অর্থের প্রমাণন্বর্ূপ কঠোপনিষদের তৃতীয় বল্লীর 

১৯১১২ শ্লোক উল্লেখ করা যাইতে পারে । যথা-- 

ইন্ড্রিয়েভ্যঃ পরা হার্থ অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ | 

মনসশ্চ পর! বুদধিবু্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ ॥' 
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“মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ । 

পুরুষান্ন পরং কিঞ্িৎ সা কাষ্ঠ। সা পর! গিঃ ॥১ 

“এষ সর্বেষু ভূতেষু গৃঢ়াত্মা ন প্রকাশতে। 

দৃশতে ত্বগ্রযয়া বৃদ্ধ্য| হৃঙ্ষয়া নুস্মদশিভিঃ ॥” 

এস্থলে “মহান আত্মা” অর্থে হিরণ্যগর্ভাখ্য সমষ্টি-বুদ্ধি। যাহ! 

হউক, রামান্ুজ যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাও সঙ্গত হইতে পারে। 

কিন্ত সে অর্থ শ্রতিবিরুদ্ধ হয়। উক্ত কঠোপনিষদের শ্রুততিই 
তাহার প্রমাণ। ইহা ব্যতীত সাংখ্াদর্শন হইতে জান! যায় যে, পুরুষের 

সান্নিধ্যে প্রকৃতি হইতে প্রথমে মহত্তত্বাধ্য বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। বুদ্ধি হইতে 

অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে মন ও তাহা হইতে ইন্দ্রিয়। কারণ কার্য্য 

হইতে শ্রেষ্ঠ । বুদ্ধি মনের কারণ বলিয়া, তাহা মন হইতে শ্রেষ্ঠ, মন 
ইন্জ্রিয়গণের কারণ বলিয়৷ তাহা ইন্দ্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রিয় সুক্ষ শরীরের 

অন্তর্গত বলিয়! তাহা স্থল শরীর হইতে শ্রেষ্ঠ । বুদ্ধি মন অহঙ্কার ইন্দ্রিয় 

ইহারা গ্ররতিজ। পুরুষ এই প্রকৃতির অতীত ও প্রকৃতি হইতে 

শ্রেষ্ঠ । এই পুরুষই এস্বানে 'স শব্দ দ্বারা বাচ্য। ইহাই আত্মা । 

অতএব সাংখ্যদর্শন অনুসারেও শঙ্করাচার্ধ্য প্রভৃতির ব্যাখয সঙ্গত । কাজেই 

রামান্জের অর্থ গ্রহণ করা যায় না। 

কাম- রজোগুণ-সমুদ্ভব, তাহা বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়গণকে আশ্রয় 

করিয়৷ অবস্থান করে মাত্র। আশ্রিত- আশ্রয় অপেক্ষা শ্রেঠ হয় না। 

বুদ্ধির প্রযত্ব দ্বার এই কামকে যখন দমন করা যায়, তখন ইহা বুদ্ধি 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে । অবশ্ঠ এ কথ! বল! যাইতে পারে যে, জীবের নিষ্া- 
বস্থায় কাম প্রবল থাকে । তখন কাম চিন্তকে জয় করিয়া! তাহাকে পরি- 
চালিত করে। কিন্ত জীব যখন মানুষ হইতে পায়, এবং মানুষের উন্নত 
অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন এই কাম আর বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ থাকিতে পারে 
না। তখন চিত্তে সত্বগুণের বিশেষ স্ফুরণ হইলে “কাম” অভিভূত 

হজ 
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হইয়া আইসে। অতএব এস্থলে কামের শ্রেষ্ঠতা উক্ত হয় 

নাই। 

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাআ্বানমাত্বন। । 

জহি শক্রং মহাঁবাহো! কামরূপং ছুরাসদম্ ॥ ৪৩ 

এইরূপে বুদ্ধি হ'তে ইহা শ্রেষ্ঠ জানি, 
আত্মবলে আত্মরোধ করি হে অর্জুন ! 

কর নাশ কামরূপ ছুর্জয় রিপুরে ॥ ৪৩ 

(৪৩) বুদ্ধি হ'তে ইহা! শ্রেন্ঠ--বুদ্ধি হইতে আত্মা! শ্রেষ্ট। কেন না, 
বুদ্ধি প্রভৃতি কামনা-চালিত হইতে পারে, কিন্তু আত্ম! নিব্বিকার ও সাক্ষী 

(শঙ্কর, স্বামী )। রামানূজ বলেন, বুদ্ধি হইতে কাম প্রধান, অর্থাৎ 

সর্বাপেক্ষা জ্ঞান-বিরোধী ॥ ৰ এ 

আত্মবলে আত্মরোধ করি-__নিজ মনের দ্বারা আত্মাকে সম্যক 

সতস্তন করিয়া! অর্থাৎ সমাহিত করিয়া! (শঙ্কর)। মনকে বুদ্ধি দ্বারা 

কন্দযোগে স্থাপন করিয়া (রামান্ুজ )। নিশ্চয়াত্মিক! বুদ্ধি দ্বারা মনকে 
নিশ্চল করিয়া ( স্বামী )। বা স্থিরীকরণ-পুর্ববক ( মধু )। 

কর নাশ কামরূপ রিপুরে--কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাংসর্ধ্য 

ইহাদিগকে রিপু বলে, কেন না ইহারাই আমাদের শত্রু শ্রেয়োমার্গের 
অন্থুরায়। এই ষড়রিপুর মধো কামই মুল, ইহাঁ হইতেই অন্ত বিপুর 
উত্পত্তি। এজন্ঠ কামকে জয় করিলে, আর সব রিপু পরাজিত হয়। কাম 

বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলে, তাহাকে জয় কর! সম্ভব হইত না। 

দুর্জজয়-_-( “হুরালদ” ) ছুর্দমনীয় বা! দুর্বিজ্ঞেয় (শঙ্কর, স্বামী )। 



তৃতীয় অধ্যায় । ২৯৩ 

গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে যে কর্্মতত্ব-_বুঝান হইয়াছে, সে সম্বন্ধে 
অদ্বৈতবাদী শশস্করাচার্ধ্য-প্রমুখ টাকাকারগণ বলেন যে, কর্মযোগ উচ্চ 

জ্ঞাঁনাধিকারীর পক্ষে অবলম্বনীয় নহে । চিত্তগুদ্ধির জন্য সাধনার প্রথম 

সোপান এই কর্দমযোগ । তাহার পর দ্বিতীয় সোপান কর্মসন্স্যাসযোগ। 

তৃতীয় সোপান ভক্তিযোগ, ও শেষ সোপান জ্ঞানযোগ | সুতরাং এই প্রথম 

সোপান উত্তীর্ণ হইলে, আর কন্মযোগের আবশ্ঠক হয় না। আর কোন 

কর্তব্য থাকে নাঁ। এই অধ্যায়ের বিভিন্ন শ্লোকের ব্যাখ্যায় ইহা! বিবৃত 

হইয়াছে । 

কিন্তু রামান্ুজ এই অধ্যায়ে উল্লিখিত কর্্মযোগতত্ব কতকটা ভিন্নরূপে 

বুঝিয়াছেন। তিনি বলেন, মুক্তির পূর্বে এমন কি মুক্ত হইলেও সকল 
অরস্থাতেই কর্মযোগ অনুষ্ঠেয় । এ অর্থ ই সঙ্গত বোধ হয়। ইহা যথাস্থানে 

উল্লেথ করিয়াছি? এক্ষণে তাহা! বিস্তারিত ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিব। 
এই অধ্যায়ে কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে নিয়লিখিত কয়টি তত্ব উল্লিখিত 

হইয়াছে,__ ্ 

(১) কোন অবস্থায় কেহ কখন কর্ম না করিয়া থাকিতে 

পারে না (৫)। 

(২) কর্দত্যাগ করিলে শরীরধাত্র! নির্ববাহ হয় না (৫)। 

(৩) আমাদের শরীর প্রকৃতিজ প্রকৃতির শক্তি ব! গুণই আমাদের 

তদনুরূপ কর্ম করায়। এই কর্মে আমাদের কোন কর্তৃত্ব নাই। স্থতরাং' 

কর্মত্যাগ করা একরূপ অসম্ভব। অন্ততঃ তাহা নিতান্ত কষ্টকর-সাধনা- 

সাধ্য (২৭)। 

এই কারণে আমাদের কর্ম করিতে হইবে । তবে কর্মে যাহাতে 
বন্ধন না হয়, তাহাও করিতে হইবে । তাহার উপায়ও এই অধ্যায়ে উক্ত 

হইয়াছে । যথা 

(১) কর্তব্য বোধে নিত্য কর্ম করিবে । কর্্ঘযোগ, শ্রেষ্ঠ মনে করিবে (৮)। 
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(২) জগতে প্রবস্তিত কর্দচক্রের অন্গবর্তী হইবে, ও তজ্জন্ঠ 
কর্তবা বোধে যল্ত করিবে (১৬)। 

(৩) সকল প্রাণীর তৃপ্তি ও বর্ধান জন্ত পঞ্চ মহাঁষজ্ঞ কর্তব্য ধোধে 

করিবে (১৩)। কেবল নিজের জন্য অন্ন সংগ্রহ করিবে না। যজ্ঞের 

জগ্ঠ অন্না্দি সংগ্রহ করিবে ও কেবল যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন করিবে । অর্থাৎ 

অপরের জন্তঠ অর্থাদি সংগ্রহ করিবে | দেব, পিতৃ, মন্ুষ্যুও ভূতগণকে 

অগ্রে যজ্ঞ দ্বার! তুষ্ট করিয়া যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই নিঞ্জে 

আহার করিবে । 

(৪) কেবল নিজের জন্য কর্ম করিবে না। আসক্তি ত্যাগ করিয়৷ 

কর্ম্মযোগ অবলম্বন করিবে (১৭)। 

(৫) কেবল বর্্মযোগেই সিদ্ধ হওয়া যায়-_দৃষ্টান্ত জনকাদি (২০:.। 

(৬) লোকসংগ্রহ জন্ঠ কম্ম করিবে (১*)। 

(৭) ঈশ্বরে সর্ব কর্ম সমর্পণ করিয়া কর্ম করিবে (৩০)। :অথবা 
ঈশ্বরার্থ কন্ম করিবে (৯)। | ৃ 

(৮) কর্মে অনুরাগ, বিরাগ বা আসক্তি ত্যাগ করিবে (৩৪)। 

(৯) স্বধর্ম পালন করিবে (৩৫)। 

(১৯) ইন্ভ্রিয়সংযম করিয়া কাম বা বাসনা দমন করিবে (৪১) । 
এই কন্মযোগ আমাদের আরও বিশদ ভাবে বুঝিতে হইবে। এই 

অধ্যায়ে যে কর্ম্দযোগ বিবৃত হইয়াছে। পরে চতুর্থ অধ্যায়ে, তাহ! বিস্তারিত 

হইগ্নাছে। যাহ! হউক, এই তৃতীয় অধ্যায়ে কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে যে সকল তত্ব 
বিবৃত হইয়াছে, সেই তত্ব সকল প্রথমে সংক্ষেপে পুনরালোচন! করা কর্তৃব্য। 

কর্ম্মযোগের মুল সূত্র যাহা, তাহা পুর্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিবৃত 

হইয়াছে। ভগবান্ সে স্থলে বলিয়াছেন যে, আসক্তি ত্যাগপূর্ব্বক, অর্থাৎ 
লাভালাভ জয়াজয় প্রভৃতি সর্বপ্রকার ফলাকাঙ্ষা ত্যাগপূর্ব্বক, সিদ্ধি: 

অসিদ্ধিতে সম জ্ঞান কৃরিয়া, যোগবুৰ্ধিতে অর্থাৎ কর্তব্যবুদ্ধিতে কন্মানুষ্ঠান 
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করাই কর্্মযোগ। এই কর্্মযোগে যুক্ত হইয়া কর্ম করিলে স্মৃকৃত দুক্কত 

উভয়ই ত্যাগ কর! যায়, কন্মম হেতু কোন বন্ধন হয় না। বুদ্ধিযোগে যুক্ত 

হইন্মা কর্ম করিলেই কর্মুজ ফল ত্যাগ করা যায়। এই কর্ম্মুযোগানুষ্ঠানের 

'প্রধান অস্তরায়__“কাম। যে “কাম'কে- সর্বপ্রকার কামনাকে ত্যাগ 

করিতে পারিয়াছে, মে নিষ্কাম হইয়াছে, সেই কর্্মযোগানুষ্ঠানের অধি- 

কারী। যে সমুদয় মনোগত কামনা ত্যাগ করিয়া! আত্ম! দ্বারা আত্মাতেই 

তুষ্ট থাকে, যে দুঃখে উদ্বিগ্ন হয় না, যে সুখে স্পৃহাহীন, যাহার রাগ ভয় 

ক্রোধ দূর হইয়াছে, যাহার বুদ্ধি স্থির হইয়াছে, যেকোন বাসন! দারা 

বিচলিত হয় না, যে শুতপ্রাপ্তিতে আনন্দিত হয় না, ও অশুভপ্রাপ্তিতে 

দ্বেষ করে না, যে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া তাহাদিগকে বিষয় হইতে 

প্রত্যাহার করিতে পারে, এবং বিষয় ভোগ করিয়াও যাহার চিত্ত 

অবিচলিত থাকে, যাহার চিত্ত এইরূপে প্রসন্ন ও শান্ত হয়, সেই স্থিতপ্রজ্ঞ 

মুনিই প্ররূত কর্মযোগের অধিকারী । সর্ব্কাম ত্যাগপুর্ববক নিম্পৃহ, 

'নির্মম, নিরহঙ্কার হইয়া যে প্বিচরণ করে, সে কর্মযোগাহ্ষ্টান করিয়াও 

শীস্তিলাভ করে, আত্মস্বরূপে অবস্থান করে, দে ব্রন্মে স্থিতিলাভ করে। 

ভগবান্ কর্মযোগের এইরূপ উপদেশ দিয়! অজ্জুনকেই ষোগবুদ্ধিতে 

ধরমযুদ্ধ করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। ইহা! ব্যতীত, দ্বিতীয় অধ্যায়ে 

ভগবান্ সাংখ্যজ্ঞানের উপদেশ দিয়া, সেই জ্ঞানে অবস্থান পূর্ববক, বুদ্ধে 

যে আত্মীয়স্বজনের মৃত্যু অবস্তস্তাবী, তাহার জন্ত শোক মোহ ও দুঃখে 

অভিভূত ন! হইয়! কম্ধমযোগে যে এই স্বধর্শাুদ্ধ অনুষ্ের তাহা অঞ্জ্রনকে 

বুঝাইয়৷ ছিলেন । 

এ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ জন্মান-দার্শনিক'শ্রেষ্ঠ সপেনহর বলিয়াছেন, 

৫]1) 0000 3179719090510) 1010791)02, 055 151555 076 00004 ০! 

1১15 7০09115 00111 4109) 90015 56125092000 00125970- 

0101) 26 076 51276 01 075 2020)260 170505, 135 19565 108216 
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৪10. 065165 (0 216 0 01751020016, 10. 01067 (০ ৪%০1৮ 06 
06801) ০1 50 10205 1)0052105, 10051)102, 16505 1)11 00 0015 
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যাহা হউক, অজ্জুন এই সাংখ্যজ্ঞান ও কর্ম্মযোগ তখন বুঝিতে পারেন 
নাই বোধ হয়। আর ভগবান্ অর্জ,নকে যে ধর্ণযুদ্ধ করিবার উপদেশ 
দিতেছিলেন,সেই যুদ্ধ ষে হেয় কর্্ম, তাহা! বুদ্ধিযোগে অনুষ্ঠিত হইতে পারে 

না, এবং যে মুমুক্ষু, তাহার পক্ষে জ্ঞানযোগই অনুষ্ঠেয্, কর্মযোগ অনুষ্ঠেয় 

নহে, তাহাও অর্জনের মনে হইতেছিল। এইজন্য অর্জনের গ্রশ্সে 

এই অধ্যায়ে ভগবান্ কর্মযোগ বুঝাইয়! দিয়াছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে যাহা 

সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে, এই অধ্যায়ে ও পরের অধ্যায়ে তাহাই বিস্তারিত 

ভাবে বিবৃত হইয়াছে । 
স্পা াশিশাশীশীীশিশিশী তক তি শিপ পি পিশিশিশঁটি 2 
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01 100016 1) ৬1016 9001017069৪, 101 0015 116 ৮0010 18641425076 

৩1000 06151010101 ০ 01 74276, 27005 106 %/০00010 120 11018 1691 

062017, 11121) 079 501) 16215 101517৮ 
50798618675 77714 ৫5 77211 ০774 £42৫.-৮৮770%, 4. ধু 5 



তৃতীয় অধ্যায়। ২৯৭ 

কন্মযোগ শ্রেয়ঃ |-_-ভগবান্ এই অধ্যায়ের আরস্তে বলিয়াছেন যে 

এই লোকে সাংখাদের জ্ঞানযোগ ও যেগীদের কর্মষোগ--এই ছুইরূপ নিষ্ঠা 

উক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু ইহাদের মধো কর্মের অনারস্ত দ্বারাই কেবল 

নৈষর্ঘ হয় না, আর সন্ন্যাসের দ্বারাও সিদ্ধিলাভ হয় না। অর্থাৎ কর্মের 

আরম্ত ত্যাগ, এমন কি কর্ম্মসন্নাস দ্বারা উক্ত জ্ঞাননিষ্ঠাতে সিদ্ধি হয় ন|। 

অতএব এই হুইরূপ নিষ্ঠী থাকিলেও, কর্্মযোগ নিষ্ঠাই শ্রেয়ঃ, তা দ্বারাই 

সাংখ্য বা আত্মজ্ঞানও সিদ্ধ হয়। যাহা হউক, এই কর্মযোগ-নিষ্ঠা যে 

অবলম্বনীয়, তাহার কয়েকটি কারণ ভগবান্ এই অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়।- 

ছেন। তাহ! এস্থলে সংক্ষেপে বুঝিতে হইবে। 
প্রথম কারণ ।- মানুষ (সাধারণভাবে--জীবমাত্রেই ) কর্শ না 

করিয়া কখন ক্ষণকালও থাকিতে পারে না। আমরা যেকর্দ করি, 

তাহার মধ্যে কতকগুলি বুদ্ধিচালিত এবং কতকগুলি অবুদ্ধিপূর্বক কৃত। 
অবুদ্ধিপূর্র্বক কৃত কর্ম্মকে ইংরাজীতে 17501110050, 0616 0101) 

প্রভৃতি বলে। আমাদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস, আহার-পরিপাক, ফুস্ফুন্, 

হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি যন্ত্রের ক্রিয়া শরীরে রক্ত চলাচল প্রভৃতি প্রাণকম্ম 

স্বতঃই প্রবর্তিত হয়। আমাদের শরীরের গঠন, রক্ষা প্রভৃতি কর্ম প্রকৃতি 

দ্বারা আপনিই সম্পাদিত হয় । তাহারা আমাদের বৃদ্ধি দ্বারা পরিচালিত 

হইবার অপেক্ষা রাখে না। 

আমাদের নিদ্রিত অবস্থায়ও সেই সকল প্রাণকর্ম চলিতে থাকে। 

আমাদের জাগ্রৎ অবন্থায়ও উন্ত্রিয়ের সহিত সর্বদা! বিষয় সংস্পর্শ হেতু 

স্থখ ছুঃখ বোধ হয়, এবং তাহা হইতে কামক্রোধ বা রাগণ্ধেষ উৎপন্ন 

হইয়া, তাহারা সর্বদা আমাদিগকে কর্মে নিয়োজিত করে। অতএব 

'আমরা ক্ষণকালও কর্ম না করিয়া থাকিতে পারি না। ইহা? একরপ 

বুঝিতে পার] যায়। 

তগবান্ .পরে বলিয়াছেন যে, প্রর্কতিজ গুণের দ্বারা সর্ব কর্ম 
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আপনিই সম্পার্দিত হয়। সেই সকল গুণকৃত কর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত করিবার 
শক্তি সাধারণতঃ জীবের নাই। এই তত্ব এই অধ্যায়ের শেষে ও পরে 
ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । পরে আমর! তাহা বুঝিতে 
চেষ্টা করিব। এস্থলে তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করিব মাত্র। 

এ সংসারে যে কিছু সত্তবের উদ্ভব হয়, ক্ষেত্রক্ষেব্রজ্ঞ বা পুরুষ- 
প্রকৃতি সংযে।গই তাহার কারণ। আমরা সকলে প্ররুতিবদ্ধ পুরুষ। 

এই প্রক্কৃতি-পুরুষ সম্বন্ধ গীতাঁয় পরে উক্ত হইয়াছে । যথ!-_ 
“কাধ্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে। 

পুরুষঃ সথখ৪খানাং ভোক্ত-ত্বে হেতুরুচ্যতে ॥ 

পুরুষ: প্রঞ্কৃতিস্থো। হি ভূঙ-ক্কে প্রক্কাতিজান্ গুণান্। 

কারণং গুণদঙ্গে হস্ত সদসদ্যোনিজন্মস্থু ॥৮ 

- গীতা, ১৩২০ ২১। 
আরও উক্ত হইয়াছে যে, 

“প্রককত্যৈব চ কন্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ | 

যঃ পশ্ততি তথাত্মানমকর্তীরং স পশ্ঠতি ॥” 

_ গীতা, ১৩1২৯। 

গ্রকৃতি ত্রিগুণাগ্রিক__প্রকৃতিজ গুণ তিনটি-_সত্ব রজঃ ও তম:। 
ইহারাই দেহীকে দেহে বদ্ধ করে (১৪।৫)। ইহার মধ্যে সত্ব প্রকাশ- 
স্বভাব, সথম্বভাৰ, জ্ঞানম্বভাব (১৪৬), আর তমোগুণ মোহনন্বভাব, 

ই! প্রমাদালন্ত নিদ্রা দ্বারা দেহীকে বন্ধ করে (১৪।৮)। কেবল প্রকৃতির 

রজোগুণ হইতে কর্ম হয়। এই রজোগুণ রাগাত্মক, তৃষ্ণা ও আসক্তির 

উৎপাদন.কারণ, তাহাই দেহীকে কর্মমদঙ্গে বন্ধ করে (১৪1৭,৯)। 

প্রতি দেহে প্রকৃতির এই তিনগুণ নিত্য সম্বদ্ধ, তিনই এক সঙ্গে 

অবস্থান করে। তবে. ইহারা পরম্পর পরস্পরকে অভিভূত করিতে 

চেষ্টা করে। এজন্য যখন সত্ব ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া রজো- 
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গুণের বিশেষ বৃদ্ধি হয়, তথন লোভ, প্রবৃত্তি, কর্মের আরম্ত, আসক্তি, 

স্পৃভা প্রভৃতির বিকাশ হয় (১৪১২ 9। এই রজোবৃদ্ধির ফল ছঃখ 

( ১৪1১৬)। এই রজোগুণের রূদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে কর্ম্মসঙ্গী মনুষ্যলোকে 

জন্ম হয় (১৪।১৫)। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ব্যাখ্যার শেষেও আমর। এই সকল 

তত্ব কতক বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । 

এই প্রক্কৃতিজ গুণে অবশ হইয়া মানুষ ও অপর জীব সর্বদা বর্দ 

করে, এবং তাহারা কর্ম ন! করিয়। ক্ষণকালও থাকিতে পারে না। 

পুরুষ স্বরূপতঃ অকর্তা, পুরুষ নিজে কোন কন্ম করে না, কিন্ত 

প্রক্কতিজ অহঙ্কারবশে প্রকৃতির কন্ম সন্বপ্ধে সে আপনাকে কর্তা মনে 

করে। এজন্য পরণতি যে নিত্য কন্্ম করে, সে সেই কম্মকে তাহারই কর্ম 

মনে করে, এবং এই জন্ত আপনাকে নিয়ত কর্মনকারিরূপে ধারণ 

করে। ইহাই সাধারণ নিয়ম। 

মনবধ্যুলোক রজোবিশাল। মানুষ প্রায়শঃ রাজসিক-প্রকুতিযুক, 

অর্থাং রঙ্গে গুণ প্রধান। এজগ্ঠ মানুষ এই রজোগুণ দ্বারা নিত্য পরি- 

চালিত হয় বলিয় ক্ষণকাঁলও কর্ম না করিরা থাকিতে পারে না। অর্থাৎ 

প্রাকৃতিক রজো গুণ দ্বারা যে নিয়ত কর্ম আচরিত হয়, সেই কর্ম সেই 

করিতেছে, ইহা মনে না করিয়া থাঁকিতে পারে নাঁ। সাধনা-বলে 

মানুষের প্রকৃতি রজঃ ও তমো গুণকে অভিভূত করিয়া সত্ব প্রধান হইলেও, 

এই বূজঃ ও তমোগুণ হইতে সে একেবারে অব্যাহতি পায় না। তাহার 

মধ্যেও এই রজোগুণ ও তমোগুণের কাধ্য চলিতে থাকে । তবেসে 

কাধ্য তখন সত্ব গুণের কাধ্য ছারা অভিভূত ও নিয়মিত হয়। স্তরাং 

যে সাত্বিক-প্ররুতিসম্পন্ন, যাহার জ্ঞান ও প্রকাশভাব বিশেষ বৃদ্ধি পাই- 

'য্লাছে, সেও এইরপে প্রকৃতির রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা চালিত ভইর! কর্ম 

করে। তবে প্রভেদ এই যে, সে আপনাকে অবর্তা সুতরাং সেই কর্ছে 

নিলিগ্ত বলিয়া জানিতে পারে এবং স্বপ্রক্কৃতিকে বশীতৃত করিয়া এই 



৩৬০ ভ্রীমদ্-ভগবদগীতা | 

সকল গুণের বৃত্তিকে নিয়মিত করিতে পারে। কিন্তু সে কর্ম হুইতে 
একেবারে অব্যাহতি পায় না । এইজন্য ভগবান্ এস্থলে এই সাধারণ সত্যের 
অবতারণ। করিয়াছেন যে, কেহই কখন ক্ষণকালও কর্ম ন। করিয়া 

থাকিতে পারে ন!।, তাহার প্রতি স্বতঃই গুণানুসারে কবে প্রবৃত্ত হয়। 

তাহার রজোগুণ সত্বগুণের দ্বারা অভিত্ৃত হইলেও তাহার ক্রি একে- 
বারে নিবৃত্ত হয় না। কাজেই তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ কর্মসন্নাস বা 

কর্ম্মত্যাগ ও নৈক্ষন্ম্য সিদ্ধি সম্ভব হয় না। 

দ্বিতীয় কাঁরণ-_-এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, কর্্মনা করিয়া 

থাকা যাইবে না কেন? যে প্রাণকন্মন প্রভৃতির কথ৷ পূর্ব উক্ত 

হইয়াছে, তাহাতে অবশ্ত আমাদের হাত নাই। সে কর্মে আমাদের 

কর্তৃত্ব ও নাই, সে কর্ম্দে বন্ধনও নাই,_তাহার কথা স্বতন্ত্।. কিন্ত 

কর্ধেন্ত্রির বারা যে সকল কর্ম্ম হয়, তাহা ন! করিয়া থাকা যাইবে না 

কেন? মুখে বাক্য উচ্চারণ করিয়া! অপরের নিকট মনের ভাব প্রকাশ 

কর! কর্ম, হাতের দ্বার কোন বস্ত গ্রহণাদি কর্ম, পদের ছারা গমনাদি 

কর্ম্দ ইত্যাদি যে সকল কর্ম কর্শেক্দ্রিয় দ্বারা কৃত হয়, তাহা না করিয়া 

থাক যাইবে না কেন? মন এই কর্মেক্রিয়গণের নিয়স্তা । মন যদি এই 

কন্দেন্ছিগণকে পরিচালিত না করে, তাহা! হইলে ত কর্ম হয় না। 

এ কথা আংশিক সত্য। এজন্য ভগব|ন্ বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি 

কর্মেন্দ্িযগণফে সংযত কারতে পারে, যাহাদের প্রমাথী ইন্দ্রিয়গণ প্রাক্তন 

কর্মসংস্কারবশে মনকে বলপুর্ববক হরণ করিয়া আর কর্মে নিয়োজিত 

করিতে নাও পারে, তাহারাও সেই প্রাক্তন সংস্কারবশে রজোগুণ দ্বারা 

চালিত হইয়া! মনে মনে বিষয় স্মরণ ও চিত্ত! করিতে বাঁধ্য হয়। তাহাদের 

বিষয়ে রস বা প্পৃহা যায় না, (২৫৯)। তাহার! মূঢ়চিত্ব, মিথ্যাচারী। 

এই সকল লোক মানসিক কর্ম ত্যাগ করিতে পারেনা । কর্ম» 

কাক্সিক, বাচিক ও মানসিক ভেদে ত্রিবিধ। গীতায় আছে, 
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“জীরবাত্বানোভির্ধৎ কর্ম প্রারভতে নরঃ। 

হ্যাধাং বা! বিপরীতং বা.....১..১*০* 1 (১৮1১৫) 

মনুসংহিতায় আছে-_ 

শুভাশুভফলং কর্ম মনোবাগ দেহসম্ভবম্। 

কর্মজা গতয়ো নুণামুত্তমাধমমধ্যমাঃ ॥ 

তস্তেহ ত্রিবিধস্তাপি ত্রাধিষ্ঠানস্ত দেছিনঃ | 

দশলক্ষণযুক্তন্ত মনো বিদ্যাৎ প্রবর্তিকম্ ॥ 

পরদ্রব্যেঘভিধ্যানং মনসানিষ্টচিস্তনম্। 

বিতথাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধং কর্ম মানসম ॥ 

পারুষামনৃতঞ্চেৰ পৈশুস্তঞ্চাপি সর্বশঃ। 

অসম্বদ্ধঃ প্রলাপশ্চ বাত্মরং স্তাচ্চতুব্বিধম. ॥ 

অদন্তানামুপাদানং হিংসা চৈবা বধানতঃ | 

পরদারোগসেবা চ শারীরং ত্রাবিধং স্মতম॥ 

--মন্থসংহিতা, দ্বাদশ অধায়, ৩-৭। 

অতএব মনই মনোবাকৃকায়াশ্রিত উত্তম মধাম ও অধম কর্মের 
প্রবর্তক । কাজেই যাহারা মনের দ্বারা কশ্মেন্ত্রিয়গণকে সংযত করিয়! বাহ 

কর্ম না করে, মানপিক কন্ম ত্যাগ না করিলে তাহাদিগকে মিথ্যাচারী 

হইতে হয়। 

এইজন্য ভগবান্ উপদেশ দিয়াছেন যে, যখন 'এই কর্ধপ্রবুত্তি আমা- 
দের স্বাভাবিক, তখন ইহাকে বৃথা সংমত করিতে চেষ্টা না করিয়া, মনের 

দ্বার ইন্দ্রিযগণকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়া, আসক্তিশৃগ্ঠ হইয়া কম্মযোগ 
অবলম্বন পূর্বক (সেই কর্বৃত্তিকে নিয়মিত করিবে । ইহাই ক ্যোগা- 
নুষ্ঠটানের দ্বিতীয় কারণ। 

তৃতীয় কারণ-_কর্মমষোগান্ষ্ঠানের প্রয়োজন সম্ধন্ধে তৃতীয় কারণ 
এই যে, কর্নত্যাগ অপেক্ষা নিত্যকর্দের অনুষ্ঠান একান্ত কর্তবা। নিত্যকণ্ধ 



৩০২ শ্রীমদভগবদগীতা । 

যাহা, তাছা শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে । শাস্ত্রে নিত্য নৈমিত্তিক তেদে 
আমাদের “নিয়ত, কর্ম দ্বিবিধ। ইহার মধ্যে সন্ধ্যা বন্দনাদি দাঁন তপঃ প্রভৃতি 
কর্ম এই নিত্যকর্ম্ের অন্তর্গত। তাহা কোন বিশেষ বর্ণের বা আশ্রমের 
বিহিত কর্ম নহে। এই নিতাকন্্ম সকলের অনুঠেয়। অষ্টাদশ অধ্যায়ের 
প্রথমে অজ্জুন সন্গ্যাসের ও ত্যাগের তত্ব জানিতে চাহিলে, ভগবান্ 
বলিয়াছেন যে, কাম্য কর্মের স্তাসই সন্গাস, এবং সর্ধকর্মফলত্যাগই 
ত্যাগ। তখন ছুইরূপ মত প্রচলিত ছিল। কাহারও মতে সমুদয় কর্ম্মই 
দোষধুক্ত, অতএব ত্যাজ্য। কাহারও মতে যজ্ঞ দান তপঃ কর্ম ত্যাজ্য 
নহে-_সর্বথা অনুষ্ঠেয় । এই ছুই মতের সমুচ্চয় করিয়া ভগবান্ বলিয়াছেন 
যে, যজ্ঞ দান তপঃ কর্ম কখনই ত্যাজ্য নহে,__-তাহা কার্য, কেন ন। তাহ! 
মানবের চিন্তশুদ্ধিকর। এই সব কর্ম আসক্তি ও ফলাঁকাজ্ষ! ত্যাগ 
করিয়া কর্তব্য বোধে নিশ্চয় অনুষ্ঠেয়। নিয়ত বা নিত্য কর্মের 'সন্নযাস 
কথনই কর্তব্য নহে। কেহ মোহবশে তাহা ত্যাগ করে, কেহবা সে 
কর্ম €ঃখকর মনে করিয়! কায়ক্রেশভয়ে তাহা! ত্যাগ করে। আবি যাহারা 
সাত্বিক-প্রকৃতি-যুক্ত, তাহার] কর্তব্য বোধে আসক্তি ও ফলত্যাগ করিয়া 
নিত্যকর্মের অনুষ্ঠান করে। তাহাদের এই যে আমক্তি ও ফলত্যাগ, ইহাই 
সাত্বিক ত্যাগ । এই সকল লোক মেধাবী, ছিন্নসংশয়, সত্বসমাবিষ্ট ও 
ত্যাগী। ইহারা কর্তব্য বৃদ্ধিতে কর্মান্ষ্ঠানকালে অকুশল কর্মে দ্বেষ 
করে না, এবং কুশল বা স্থখকর কর্মেও গ্রীতিযুক্ত হয় না। ( পরে অষ্টাদশ 
অধ্যায় ২য় হইতে ১*ম শ্লেক দ্রষ্টব্য )। ভগবান্ সে স্থলে উপসংহারে 
বলিয়াছেন-_ 

নহি দেহতৃতা শক্যং ত্যক্ত,ং কর্মাণ্যশেষতঃ। 
য্ত কর্মমফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীন্সতে ॥ (১৮১১ )। 

অতএব যখন একেবারে কর্মত্যাগ সম্ভব নহে, তখন রাগ দ্বেষ, কাম 
ক্রোধ, সুখ ছুঃখ প্রভৃতি দ্বারা পরিচালিত হইয়া কর্ম করা অপেক্ষা 
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নিয়ত বা বিহিত কর্শানুষ্ঠানই কর্তব্য । রাগঘ্ধেষ-পরিচাপিত্ত না হইয়! 

কিরূপে নয়ত” কর্মানুষ্ঠান কর! যায়, তাহা৷ ক্রমে বুঝিতে চেষ্টা করিব। 

চতুর্থ কারণ ।-_এই কর্ম্মযোগ যে শ্রেয়, তাহার সমন্ধে চতুর্থ কারণ 
এই যে” ষণ্দি কর্ম্ম একেবারে ত্যাগ করা যায়, তবে শরীরযাত্রাও নির্বাহ 

হয় না। যীহারা গৃহী, তাহারা এই শরীরযাত্রা নির্ববাহ জন্য যেমন কম্ম 

করিতে বাধ্য, সেইরূপ ধাহারা সন্ন্যাসী, তাহারাও ভিক্ষা্দি দ্বারা অন্নাদি 

সংস্থানপূর্বক শরীরযাত্রা নির্ববাহ করিতে বাধ্য। কর্ণদ্বারা শরীরঘাত্র 

নির্বাহ না করিলে, মৃত্যু অবশ্থস্তাবী। এ সম্বন্ধে স্থানান্তরে যাহা লিখিত 

হইয়াছে, তাহ] উদ্ধৃত হইল।-_ 

“্যথন শরীর রক্ষার জন্য আমাদের খাছ্ের প্রয়োজন হয়, তখন প্রর্কতি 

স্বয়ং ক্ষুধারূপে আমাদের অন্তরে প্রকাশিত হইয়া আমাদিগকে খাগ্ঠ 

আহরণে প্রেরণ করেন। তিনিই জঠরাগ্নিবূপে আমাদের অন্তরে থাকিয়! 

তুক্ত অশ্ন পরিপাক করিয়া ল'ন। ভগবান্ বলিয়াছেন অহং বৈশ্বানরো। 

তৃত্বা পচঃম্যন্ পৃথগ্বিধম্” ( গীতা, ১৫১৪ )। যখন শরীরের বিশ্রামের 

প্রয়োজন হয়, তখন তিনি নিপ্ীরূপে আমাদিগকে অভিঠঠ করিয়া, 

আমাদের বাহাজ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি হরণ করিয়া লন। তিনিই প্রাণরূপে-- 

জীবনীশক্তিরূপে আমাদের শরীরের রক্ষণ ও পোষণ করেন, এবং শপীরের 

রক্ষণ ও পৌধণ জন্ত আমাদিগকে বলে আকর্ষণ করিয়৷ গ্রবৃত্ত করান। 

জ্ঞানী যখন আত্মার নিষ্ক্রিয় অবস্থা স্থির করিয়া অকর্ধা হইয়। বসিয়া, 

থাকিতে চাহেন, যখন শরীরকে তাহার বন্ধনের কারণ বলিয়। তাহাকে 

অবন্ঞ। করেন, যখন শোক-বিবাঁদ-মগ্ আন্তী শরীরকে কেবল যন্ত্রণাদায়ক 

মনে করিয়া তাহাকে উপেক্ষা করেন, তখনও প্রঞ্ণতি তাহার মধ্যে 

ক্ষুধা তৃষা প্রভৃতি রূপে আবি হইয়া, তাহাকে শরীররক্ষার্থ চেষ্টা বা 

'কন্ম করিতে বাধ্য করান । সুতরাং আমরা যে আহার অথেণ অন্ত কম্ম- 

বা শরীররক্ষার্থ কর্দকে আমাদের নিজের কর্ম-__ আমাদের নিজের স্বার্থ 
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মনে করি, বাস্তবিক তাহাও আমর! ঠিক নিজে করি না। তাহাতেও 
আমর! প্রকৃতির দ্বারা নিয়মিত হই। আমাদের জীবন রক্ষার্থ যে কর্ম, 
তাহার জন্য আমাদের সহজ জ্ঞান প্রকৃতির দ্বার পরিচাপিত হয় । আহার 

সংগ্রহে কোন সময়ে অক্ষম হইলে, মানুষ ক্ষুধার জালায় পিশাচ বা রাক্ষসে 

পরিণত হয়, তাহা! আমরা দারুণ হতিক্ষের বিবরণ হইতে জানিতে পারি» 

খাঁ গু খ 

“প্রকৃতি যেমন প্রাণকর্ম্ম প্রভৃতি দ্বারা আমাদের জ্ঞানের অপেক্ষা ন! 

রাখিয়া আপনিই আমদের সংস্কারোপযোগী শরীর গঠন করেন, তেমনই 

শরীররক্ষ! ও পোষণ জন্য আমাদের জ্ঞানকৃত কর্মেও প্রকৃতি আমাদিগকে 

নিয়মিত করেন ।"***" আমাদের অভাব বোধ ও অভাবজন্ত ছুঃখান্ৃভৃতি 

এবং সেই অভাব দূর হইলে আমাদের স্ুখান্গু হুতি--এই ন্ুথছুঃখা্ু ভূতি 
দ্বারা প্রকৃতি আমাদিগকে কর্মে নিয়োজিত করেন । শরীর পোষণ জন্ত 
যথন আমাদের থাছ্ের প্রয়োজন হয়, তখন প্রকৃতি ক্ষুধাতৃষ্ণারূপ অভাব 

বোধ বা ছু:খবোধের দ্বারা আমাদের জ্ঞানকে বা! ইচ্ছাবৃত্তিকে সেই অভাৰ 

দুর করিবার জন্য কর্মে প্রবৃত্ত করেন।... “.প্রক্কাতি আমাদের শরীর গঠন 

ও রক্ষার জগ্ঠ কি উপকরণ চাহিতেছেন, জানিতে পারিলে, আমর সে 

উপকরণ সংগ্রহে ব্যাপৃত হই। সেই অন্ন প্রভৃতি উপকরণের মধ্যে কোন্ 

গুলি গ্রহণীয় বা কোন্ গুলি ত্যাজা, তাহাও প্রকৃতি সুখহঃখান্ুভূতি দ্বার! 

আমাদিগকে জানাইয়া দেন, তাহ! রসন। ও ঘ্রাণেক্জিয়ের শ্ুথছুঃখালু ভূতির 

দ্বারা আমাদের বাছিয়! লইবার অবকাশ দেেন।......আবার যখন রসনা ও 

ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমর! আহার বাছিয়া লইয়! গ্রহণ করি, তখন 

শরীর রক্ষার জন্য যতদূব পর্য্যন্ত আহারের প্রয়োজন, ততদূর পর্যন্ত আমরা 

আহারে স্থুথ পাই। তাহার পর রসনার তৃপ্তি হয়--ক্ষুধা ও ক্ষুধানিবৃত্তি- 

জনিত ছুঃখন্থখের বিরাম হয়। সে তৃপ্তি হইতে আহারের প্রয়োজন যে' 

শেষ হইয়াছে--প্রক্কৃতির এই ইঙ্গিত আমর! বুঝিতে পারি। 
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এইরূপে শরীরের পুষ্টি ও পরিণতির জন্য আমাদের কর্শেন্র্িয়- 

পরিচালনের প্রয়োজন হয়-__-সমস্ত শরীরের মধ্যে গতি ব! ক্রিয়ার প্রয়োজন 

হয়।  একন্প্রক্ৃতিবশে বালক ছুটাছুটি দৌড়াদৌড়ি কাজে বা খেলায় 
এন উত্তেজন! বা এত স্থুখবোধ করে। এজন্ত যুবক ব্যায়ামে আনন্দ বোধ 

করে। এজন্ত নীরে'গ ও কর্মক্ষম শরীরে কর্মের উত্তেজনায় আমরা এত 

সুপ্তি পাই । আবার যখন কর্ণ্ম করিয়া শরীর ক্ষয় হয়_-শক্তি অবসন্ন 

হয়, যখন শরীরের বা কর্মববৃত্তির বিশ্রাম ও পুনঃ শক্তিসঞ্চয়ের 

প্রয়োজন হয়, তখন সেই শ্রাস্তিহেতু ছঃখ বা অবসাদজ্ঞান দ্বার প্রকৃতি 

আমাদিগকে বিরাম জন্য প্রস্তুত করেন, বা নিদ্রারপে আবিসূতা হইয়! 

আমাদের বাহাজ্ঞান ও কর্ণশক্তি হরণ করিয়া লন। এইজন্য পরিমিত 

নিদ্রা আমাদের সুখ হয়।” 

এ ঈ ঙ ৬ দু রা গা 

“অতএব শরীরের রক্ষা ও পোষণ জন্য আমাদের শারীরিক সুখছুঃখ 

স্র/নের 'প্রয়োজন,_ ক্ষুধা! তৃষ্ণাদি দুঃখ বাঁ অভাববোধের প্রয়োজন,_ বাহন 

৪ আন্তর ছুঃখবোধের প্রয়োজন,__বাহ্ বিষয়ের সহিত আমাদের ইন্ড্রিয়ের 

সম্পর্কহেতু সেই সম্পর্কজনিত স্থখছুঃখজ্ঞানের প্রয়োজন,_আধিভৌতিক 

ও আধিদৈবিক ছুঃখবোধেরও প্রয়োজন । সে সুখ-ছূঃখ জ্ঞান ন। থাকিলে 

আমাদের সংস্থষ্ট কোন্ বাহা বিষয়কে ত্যাগ করিতে হইবে, কাহাঁকে ব' 

গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা আমর! বুঝিতে পারিতাম না। অগ্রিরঃ 

স্পর্শে তাপরূপ ছুঃখবোধ না হইলে, শরীর ভন্মপাৎ হইয়া গেলেও 

আমরা ভ্রুক্ষেপ করিতাম না। সেইজন্ত আগাদের সংশ্য& বাহা বিষয়ের 

মধ্যে কাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে, কাহাকে বা গ্রহণ করিতে হইবে, 

ডাহা কেবল সুখহ্ঃখান্থতৃতি দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি । এইজন্য -"**** 

নখরূপ পারিতোধিক বা পুরস্কার ও ছুঃখনূপ দণ্ডে, দ্বারা প্রকৃতি 
আমাদের ত্যাগ-গ্রহণাত্মক কর্মপথ দেখাইয়া দেন, আমাদের ইচ্ছা- 

১, 
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বুত্তিকে পরিচালিত করেন, আমাদের বিকাশের জন্ঠ--শরীরের রক্ষণ ও 
পোষণ জন্ত, কি গ্রহণ করিতে হইবে বাকি ত্যাগ করিতে হইবে. তাচ্চা 

বুঝাইয়। দেন। এইজন্য স্বখহুঃখবোধের প্রয়োজন। এইজন্ত সুথছুঃণ- 

বোধ অবস্থস্তাবী। এই স্বুখছুংখান্ুভৃতির প্রয়োজন না থাকিলে, বাহ ব' 
আস্তর বিষয়ের সহিত,-_শরীর ও তৎসংস্থষ্ট বাহা বিষয়ের সহিত সম্পক- 

জনিত সুখছুঃখান্থৃভৃতির জন্য প্রকৃতি আমাদের সংজ্ঞাবাহী নাড়ী সৃষ্ট 

করিতেন না। যখন উচ্চ শ্রেণীর জীবে চৈতন্ত জাগরিত হয়, জ্ঞান 

ৰিকসিত হইতে আরম্ভ হয়, যখন প্রক্কৃতি ইচ্ছাশক্তিন্ূপে জীবহদয়ে 

বিকমিত হন, যখন প্রকৃতি সেই ব্যক্ত ইচ্ছাশক্তির প্রেরণায় জীবকে 
কর্মে নিধুক্ত করিতে প্রবৃত্ত হন,_তথন সুখছ্রংখান্ুভৃতির বিকাশ হইতে 

থাকে, তখনই সুখজ কম্মে ইচ্ছা ও দুঃখজ কর্মে অনিচ্ছা জন্মে” তখনই 
স্থখজ বিষয় গ্রহণে ও দু:খ বিষয় ত্যাগে প্রবৃত্তি জন্মে । তখন স্থখজ বিষয়ে 

অনুরাগ ও ছু:খজ বিষয়ে দ্বেষ জন্মে, এই রাগদেষ হইতে কামক্রোধাদি 
বৃত্তির ৰিকাশ হওয়ায়, জীব সেই বৃত্তিবশে পরিচালিত হইতে থাকে ।৮-- 

সমাজ ও তাহার আদর্শ, ১*৭-৮ এবং ১৫১-২ পৃষ্ঠা। 

মাহা হউক এইরূপে আমরা বুঝিতে পারি যে, শরীরযাত্রা নির্বাহ জন্ঃ 

কর্মের নিতান্ত গ্রয়োজন। সাধারণতঃ আমর! সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ, কাম- 

ক্রোধ প্রভৃতি দ্বারা এই কন্মে প্রবর্তিত হই। কিন্তু ভগবান উপদেশ দিয়া- 
ছেন যে, এইরূপ প্রকৃতির প্রেরণায় সুখদুঃখাদি দ্বারা অবশ হইয়া পরি- 

চালিত:হইবার পরিবর্তে বুদ্ধিযোগে এই কর্ম অনুষ্ঠেয় । কিরূপে এই সকল 

কন্ম বুদ্ধিযোগে অনুষ্ঠিত হইতে পারে, তাহার উপায় ভগবান, বলিয়া 

দিয়াছেন। 

পঞ্চম কাঁরণ-_ক্ঞার্থ কর্মানুষ্টানই তাহার উপায়। য্তার্ম কন্ম 

না করিয়া যদি শরীরধাত্রা নির্ধাহ জন্য স্বার্থবুদ্ধিতে সকামভাবে রাগ- 

দ্বেষাদি দ্বারা পরিচালিত হইয়া! কর্ম করা যায়, তবে তাহা বন্ধনের 
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কারণ হয়। কিন্তু বজ্ঞার্থ কর্মানুষ্ঠান পূর্বক সেই যজ্ঞাবশেষ ভোজনাদি 
দ্বারা শরীরযাত্রা নির্বাহ কণ্রিতে পারিলে, আর সে করবে বন্ধন হয় না। 

এই যঞ্জার্থ কর্মতত্ব পৃর্নে নবম শ্লোক হইতে ষোড়শ শ্লেরকের ব্যাখ্যায় 

প্রিবৃত হইয়াছে । ভগবান্ সেস্থলে বলিয়াছেন যে, বজ্ঞার্থ কর্ম ব্যতীত অন্যত্র 

সমুদ্ার কম্মমই বন্ধনের কারণ। কিন্তু পূর্বে (২।৪১-৪৫ শ্লোকে ) ভগবান্ 

বণিয়াছেন যে, ষহার! অজ্ঞানী (অবিপশ্চিং) বেদবাদরত, বাহার! কামাত্মা 

ও স্বর্গ ই যাহাদের পরম পুরুযার্থ, তাহাদের বুদ্ধি সমাধিতে বিহিত হয় না। 

তাহারা স্বর্গাদি-কামনায় ক্রিক্না-বিশেষ-বহছুল ও জন্ম-কন্ম-ফল-প্রদ বৈদিক 

যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করে। অতএব এই বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা কামাক্মাগণ 

যদিও সেই কন্মফলে স্বর্গে গতি লাভ করে, কিন্তু স্বর্গভোগাস্তে আবার 

পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। তবে কিরূপে বলা যায় যে, যক্ঞার্থ কন্মম বন্ধনের কারণ 

হয় না? এই প্রশ্নের উত্তরে উক্ত হইয়!ছে যে, ষজ্ঞ যদি সকামভাবে, নিজের 

ইহকাঁলে ভোগ্মস্থ-কামনায় ও পরকালে স্বর্গাদিমখ-কামনায় অনুষ্ঠিত 

হয়, ততবই তাহ! বন্ধনের কারণ হয়। আর যদি কেবল যজ্ঞের জন্ত। 

অর্থাৎ যজ্ঞ কর্তব্য ভাবিয়া তাহার অনুষ্ঠান জন্ত কর্ম করা যায়, তৰে তাহা 

বন্ধনের কারণ হয় না । যজ্ঞের প্রধান প্রয়োজন যাহা, তাহা এই অধ্যায়ে 

ভগ্ববান্ ইঙ্গিত করিরাছেন। যজ্ঞের মধ্যে দেবধন্ঞ দ্বারা দেবগণকে ভাবিত 

করিলে, তাহারা বুষ্টি দ্বার! শহ্ত উৎপাদন করেন, ও সেই শ্ত দ্বারা প্রজার 

উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হয়। ইহা যজ্জের এক প্রয়োজন। যজ্ঞ সাধারণভাখে 

মানবসমাজের রক্ষা ও উন্নতির জন্য প্রয়োজন। যাহা হউক, যজ্ঞ দ্বারা 

যজ্ঞকর্তার গৌণ প্রয়োজনও দিদ্ধ হয়,_-যজমানের ইহকালে সথখসমৃদ্ধি- 

ভোগ হয়, শক্রক্ময় প্রভৃতি সিদ্ধি হয় ও পরকালে যজ্ঞকন্মাদিজনিত 

পুণাহেতু স্বর্গভোগ হয়, এবং যঙ্ঞাবশিষ্ট ভোজন দ্বার! জীবনযাত। নির্বাহ 

' করায় ষজমান ক্রমে সর্বপাপ হইতেও মুক্ত হন। ইহা গৌণ ফল। 

যাহারা সকামী যজমান, তাহারা কেবল যজ্ঞের এই গৌণ ফল দেখিতে 
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পায়। যে প্রকৃতিজ রজোগুণের ছ্বার! চালিত হইয়া কামনার বশে, অর্থাৎ 

ইহপরকালে ভোগন্থথের আশায় কর্ম করে, সে কখন নিষ্কামভাবে, 

কেবল কর্তব্যবুদ্ধিতে কম্ম করিতে পারে না। তাহার! স্বধু স্বার্থ ভাবিয়া 

কর্ম করে, স্বেচ্ছায় পরার্থ কন্ম করিতে পারেনা । যজ্ঞ যখন সমগ্র 

সমাজের হিতের জন্য সমাজের সকলেরই অনুষ্ঠানের প্রয়োজন ছিল, তখন 

যাহারা সমাজের নেত।, তাহাদিগকে সমাঁজরক্ষার্থ, এই সকল সকাম 
সাধারণ লোককে যজ্জকর্মে প্রবন্তিত করিতে হইত। দুই রূপে ইহ! সম্ভব 

ছিল। ভগবান্ বলিয়াছেন সমাজের শ্রেষ্ঠ লোক যেরূপ আচরণ করে, 

সাধারণ লোক তাহার অনুবর্তী হয়। এ তত্ব পরে বিবৃত হইবে। শ্রেষ্ঠ 

লোক এই যজ্ঞাদি বিহিত কর্ম স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়া! সাধারণ লোককে 

সেই শ্রোত যজ্ঞ।দি কর্মেও স্মার্ত ইষ্পূর্তাদি কর্থে প্রবন্তিত করেন। 
ইহার যাহা দ্বিতীয় উপায়, তাহ! ভগবান বলেন নাই। ধেদেই 

তাহার ইঞ্ছিত আছে। সকাম সাধারণ লোক যখন পরার্থকর্মম, কর্তব্য 

কম্ম, অনুষ্ঠেয় কর্ম_-এ সব কিছুই বুঝে না, তখন ইহাদিগকে যজ্ঞের এই 

প্রয়োজন না বুঝাইয়া, তাহাদের যে এই যজ্ঞফলে স্বর্গলাভ হইবে, 

ইহপরকালে স্থুখভোগ হইবে, কেবল--যজ্ঞকের এই গৌণফল মাত্র উপ- 
দেশ দেওয়! কর্তব্য। তাহাদিগকে পুরস্কারের লে!ভ দেখাইয়া সে কর্তব্য 

কর্মে প্রবর্তিতকরা বিহিত। এই জন্য ব্রাহ্গণে উক্ত হইয়াছে-_“স্বর্গী 

কামে বজেত।” শ্রতির এই বিধিবাদদ যজ্ঞের প্ররোচন! মাত্র । যন্জর- 

কালেও যজমানের অভি প্রায়মত হোত যে খগ্বেদ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া 

দেবতাগণকে আহ্বান করিতেন, তাহাতেও দেবতার্দের নিকট এই সকা 

প্রার্থনা বেদ-সংহিতায় প্রায় গ্রতি স্থক্তেই পাওয়া! যায়। ইহার প্ররুত 

কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া মীমাংসাকারগণ বলিয়াছেন যে, যেমন পীড়িত 

বালককে ওঁষধ খাওয়াইতে হইলে, তাহাকে মিষ্টান্নের লোভ দেখাইতে 
হয়। ওঁষধ সেবনের প্রয়োজন ও কর্তব্য সম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ উপদেশে 
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কোন ফল হয় না, সেইরূপ সাধারণ সকাম লোককেও বৈদিক কন্মে 
গ্ররোচনার জন্ত তাহাদের যক্ছফলে ইহপরকালে স্থুখ, সমৃদ্ধি প্রভৃতির 

লোভ দেখাইতে হয়, যন্ডের কর্তব্য তাহাদিগকে বুঝাইলে কোন ফল 

হয় না। এইজন্ত বেদে দেবতাদের নিকট নানারূপ প্রার্থনা আছে, 

যজ্ঞের নানারূপ ফলশ্তি আছে। যাহ! হউক, এই সকল সকাম লোক 

যজ্ঞ করিয়। তাহাদের বাসনামত স্বর্গাদি ফল লাভ করে মাত্র। তাহাদের 

বুদ্ধি সমাধিতে বিহিত হয় না। এজন্ত তাহাদের এই যজ্ঞকশ্মে 

বন্ধন হয় । 

কিন্তু যাহার! নিষ্ষাম-যাহাঁরা কর্তব্যবুদ্ধিতে কন্ম করিতে পারে, 

ষাহাদের চিত্ত সন্ব-বিবৃদ্ধি হেতু নিশ্মল হওয়ায়, আর কাম-ক্রোধ রাগ-দেষ 

প্রভৃতি দ্বারা চালিত হয় না, ভগবান্ তাহাদের সন্বন্ধেই বলিয়াছেন যে, 

বদি তাহারা যক্তার্থ কর্ম করে অর্থাৎ যজ্ঞই কর্তব্য, এই বুদ্ধিতে যক্ঞার্থ 

কন্ম করে, তবে তাহাদের আর সে কর্মে ধন্ধন হয় না। তাহাদের সম্বন্ধে 

্রগবানের এই উপদেশ । ভাহারা এই মত অনুসরণ করিয়া যজ্ঞাদি 

কর্ম কারবে, অথবা ধজ্ঞ করিতে হইবে বলিয়া অর্থাদদি ও উপকরণাদি 

সংগ্রহার্থ কন্্ম করিবে, তাহাতে কর্মববন্ধন হইবে ন|। যজ্ঞাবশিষ্টভোজী 

হইলে শরীরযাত্রীরও কোন বাধা হইবে ন!, অথচ ক্রমে কম্মযোগ অত্যন্ত 

হইবে-_চিত্ত শুদ্ধ হইবে। 

যাহা হউক, যাহাদের চিত শুদ্ধ হয় নাই বা মন্পূর্ণ সাব্বিক হর নাই? 

যাহার্দের শরীরযাঞ্জা নির্বাহ জন্য কর্মের প্রয়োজন আছে,--এক কথার 

যাহাদের স্বার্থবুদ্ধি আছে, তাহারা! এইরূপে যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা ক্রমে চিত্ত শুদ্ধি 

লাভ করে। শরীরযাত্রা নির্বাহ জন্য সকামভাবে যঙ্ঞার্থ কর্মানষ্ঠান 

করিতে গিয়াও নিজের স্বার্থ সংকুচিত করিয়। ক্রমে পরার্থ কর্ম করিবার 

উপযুক্ত হয়। এজন্য তাহাদের পক্ষে এইরূপ. কর্তবাবুদ্ধিতে যক্ঞার্থ কর্ম 

কর। প্রয়োজন,__ইহ! বুঝিতে পারা যায়। 
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কিন্তু ধাহাদের চিত্ত শুদ্ধ, নির্মল, যাহারা কাম ত্যাগ করিয়াছেন, 

তাহারা কি যজ্ঞা্দি বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করিবেন না ? যাহারা “অকাম 

নিফাম, আগ্তকাম, আত্মকাম” (বুহদারণ্যক, 8181৬ ১, যাহারা আত্মরত 

আত্মতৃপ্ত, আত্মীতেই সন্তষ্ট, তাহাদের ইহপরকালের স্থুখের জন্, ৰা 

শরীরযাত্র নির্বাহ জন্য কোনরূপ কর্মের প্রয়োজন থাকে না, তাহাদের 

নিজের জন্ত-_স্বার্থের জন্ত কোন কর্ম করিতে হয় না। তাহাদের কর্ধ 

দ্বারা বা কর্মত্যাগ দ্বারা কোঁন অর্থ বা নিজের প্রয়োজন সিদ্ধি হয় না, 

অর্থাৎ দেব-মনুষ্যাদির মধ্যে স্বার্থ জন্ত তাহাদের কাহারও আশ্রয় গ্রহণ 

করিতে হয় না। তাহার! নির্যোগঞক্ষেম অর্থাৎ শরীরবাত্র! নির্বাহ জন্যও 

কোন বস্তর সংগ্রহ ব। রক্ষ। তাহাদের প্রয়োজন বোধ হয় না। তাহার! 

সে সম্বন্ধে উদাসীন থাকিলেও এবং কোন চিস্তা না করিলেও, ভগ্বান্ 

তীহাদ্দের যোগক্ষেম বহন করেন, ইহা ভগবান্ পরে বলিয়াছেন। 

তবে কি তাহারা ফজ্ঞার্থ কম্ম করিবেন না? হ্বাহারা উক্তরূপ 

জ্ঞানী গৃহস্থ, তাহারা কি তবে দ্রব্যত্যাগরূপ যঞ্ড বা কোনরূপ যজ্ঞ 

করিবেন না? অথবা ধাহার! গৃহাশ্রমবিহিত কন্ম শেষ করিয়া বানপ্রস্থ 

বা সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন, তীহারাও কি তপোষজ্ঞ, যোগষজ্ঞ, 

জ্তানযন্তের অনুষ্ঠান করিবেন না? ইহার উত্তরে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, 

সেই সকল জ্ঞানী আপ্তকাম, আত্মতৃপ্ত ব্যক্তির কোনরূপ স্বার্থ কম্ম না 

থাকিলেও তীহারা অসক্ত হইয়! পরার্থ কর্তব্য কর্ম্দের সতত অনুষ্ঠান 

করিবেন, এবং তাহা দ্বারাই তাহারা পরম শ্রেয় লাভ করিবেন । 

জ্ঞানযোগীরও কম্ষোগানুষ্ঠান কর্তব্য,--যজ্ঞাথ কর্ীনুষ্টান সকলেরই 

কর্তব্য । 

জ্ঞানী যে কেবল যজ্ঞার্থ কর্ম করিবেন, তাহা নহে। যে কর্ণ €কাধ্যঃ - 

ব। কর্তৃব্য বলিয়। বিহিত, পরহিতার্থ তিনি তাহারই আচরণ করিবেন। 

সেইরূপ “কার্য কর্দের অনুষ্ঠান দ্বারাই সংসিদ্ধি লাত হয়। রাজধি জনকাদি 
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ইহার দৃষ্টান্ত। তাহার! জ্ঞানী হইয়াও কম্মযোগের অনুষ্ঠান করিতেন,_- 

«কার্য কর্ম করিতেন। 

যন্ঠ কারণ জ্ঞানীর পক্ষে, শ্রেচ ব্যক্তির পক্ষে, সমাঁজের শীর্ষ- 

স্থানীয় লোকের পক্ষে লোকসংগ্রহের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিহিত কন্মানু- 

ষ্ান কর্তব্য। ইন্কা কর্মযোগান্ানের ষষ্ঠ কারণ। লোকসংগ্রহ 

কাহাকে বলে, তাহা আমরা পূর্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । এক কথায় 

লোকসংগ্রহের অর্থ মনুষ্য-সমাজ। সেই সমাজের রক্ষার্থ সকলের-_ 

বিশেষতঃ বাহারা জ্ঞানী, যাহার! সমাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও শীর্ষস্থানীয়,__ 

ঠাহাদের কর্ম কর! কর্তব্য । সমাজে সাধারণ লোক সকলেই অজ্ঞান-_ 

কম্মসঙ্গী। প্রকৃতি অর্থাৎ প্রকৃতিজ গুণ তাহাদিগকে যেরূপ কর্মে পরি- 

চালিত করে, তাহার! সেইরূপ কর্দ করে। তাহার প্রায় সকলেই 

তামসিক বা রাজসিক প্রকৃতি-বুক্ত। এই প্রকৃতির বশে তাহার কাম 

ক্রোধ, রাগ দ্বেধ বা মোহ দ্বারা পরিচালিত হইয়া কর্ম করে। বাস্তবিক 

তাহাদের প্রকুতিই সর্ধরূপে সর্বকর্ম করে, কিন্তু তাহারা অহঙ্কারবশে__ 
'আসক্কিবশে মুগ্ধচিন্ত হইয়া আপনাকে সেই প্রকৃতির গুণজ কর্মে কর্তী 

মনে করে। 

কিন্ত এই সকল লোকের বিশেষত্ব এই যে, ইহাদের মধ্যে যাহার! 

তামস-প্রতি, তাহার! স্থিত্িশীল-_প্রায়ই অকর্ম্মা বা নিক্ষগ্না। আর 

বাহারা রাজন প্রকৃতি, তাহার! কর্মী । সমাজের অধিকাংশ লোক এই 

শ্রেণীর। ইহার! কর্মে প্রবৃত্ত, কিন্তু নিজে বুদ্ধিপুর্ববক, বিচার করিয়! 

কর্তব্য-অকর্তবা স্থির করিতে পারে না,--কোন্ কর্ম গুভ, কোন্ কর্ম 

অগুভ, তাহা তাহার! নিজ বৃদ্ধিতে বুঝিতে পারে না। তাহার! শান্ত্রবিধিও 

বড় জানে ন! ও মানে না । কিন্তু তাহার! অন্ুুকরণপ্রিয় হয়। তাহার 

ধাহাকে মান্ত করে, তাহারই অন্থুবর্ভন করে। তাহার ধাহাকে আদর্শ 

মনে করে, তাহারই অনুকরণ করে। ইহা! তাহাদের স্বভাৰ। এই 
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সাধারণ লোক সমাজের মধ্যে ধাহাদিগকে অনুসরণ করে, তাহাদিগকে 

এক অর্থে শ্রে্ঠ বলা যায়। 'এই শ্রেষ্ঠ লোক ছুই শ্রেণীর। এক শ্রেণী 

করা, আর এক শ্রেণী জ্ঞানী। ধাহার! কর্মী বা কর্মনুযোগী, তাহারা 

যেরূপ কন্মব করেন, সাধারণ লোক তাহারই অনুকরণ করিয়া কর্ম করে। 

আর ধাহারা জ্ঞানী, তাহারা যাহা কর্তব্য বা অকর্তব্য বলিয়া প্রমাণ 

করেন বা! উপদেশ দেন, সাধারণ লোক তাহাই আণ্ত বাক্যের 

স্তায় প্রমাণ বণিয়! গ্রহণ করে। 

ইংরাজীতে এক প্রবাদ আছে যে, উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত অধিক 
ফলপ্রদ। এজন্ত শ্রেষ্ঠ লোক যেরূপ আচরণ করেন, সাধারণ লোক তাহা 

দৃষ্টান্তত্বরূপ গ্রহণ করে। তাঁহাদের আচার ব্যবহার দ্বারাই সমাজের 

সাধারণ লোক পরিচালিত হয়। বাস্তবিক সাধুগণের সদাচার ধর্মের এক 

লক্ষণ ও ধর্মের মূল। মনু বলিরাছেন-_ 

“বেদোহখিলো ধর্ধমমূলং স্থৃতিশীলে চ তদ্ৰিদাম্। 

আচারশ্চৈব সাধুনামাত্মনস্তষ্টিরেব চূ॥ 
রর রী ্ 

বেদঃ স্বৃতিঃ সদাচারঃ স্বসা চ প্রিয়মাত্মনঃ ! 

এতচ্চতুবিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্বন্মন্ত লক্ষণম্ ॥” 
_-মন্ুসংহিতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, ৬, ১২ শ্লোক । 

এইজগ্ত ভগবান্ বলিয়াছেন যে, শ্রেষ্ঠগণের মধ্যে বাহার! জ্ঞানী-বিদ্বান্, 

তাহারা লোকসংগ্রহের অভি প্রায়ে, অর্থাৎ সমাজের সাধারণ লোককে 

স্বধন্থে প্রতিষিত রাখিবার জন্ত অসক্ভাবে স্ব স্ব কর্মানুষ্ঠান করিবেন, 

তাহারা কোনরূপে অজ্ঞান কর্ম্সঙ্গী লোকদের 'বুদ্ধিতেদ” করিবেন না, 

এবং নিজে কর্ণ করিয়! দৃষ্টান্ত দিয়া ও উপদেশ দ্বার! তাহাদিগকে সর্ব্বকন্দে 

যোজনা করিবেন। ধাঁহারা গুণ ও কর্মের বিভাগ-তত্বজ্ঞ, এবং প্রক্কাতির 

গুণই গুণে প্রবর্তিত হয়__-ইহা জানেন, অর্থাৎ প্রকৃতিজ গুণ দ্বারাই সর্ব- 
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বূপে সর্বকন্ব কৃত হয়_-৯১1 জানেন, তাহারা কোন্ শ্রেণীর লোক, কোন্ 

গুণপ্রধান এবং সেই গুণান্থুসারে তাহাদের কোন্ কণ্ স্বাভাবিক, তাহ! 

গান্য়া লোকদের সেই ম্বাভাবিক কর্ম নিয়মিত করেন, এবং নিজেও 
আত্মরত হইয়া, আপনার অকর্তৃত্ব ও প্রকৃতির গুণের কর্তৃত্ব জানিয়াও 

নিজে বিহিত কর্ম্ম করেন, অর্থাৎ স্বপ্রক্কতিকে সেই কর্মে নিয়মিত করিয়। 

সাধারণ লোকের নিয়ন্তা হন। ইহাতেই .সমাজ বিধৃত হয়। অতএব 

লোকসংগ্রহের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া! বাহার সাংখ্যজ্ঞানী, তাহাদেরও বিহিত 

কর্ম কর! কর্তব্য। 

সপ্তম কারণ-_-ভগবানের দৃষ্টান্ত অন্ুদরণ করিয়াও জ্ঞানীর কন্ম 

করা কর্তব্য। লোকসংগ্রহার্থ অর্থাৎ মন্ুষ্যসমাজের রক্ষার্থ কন্ম ষে 

কর্তব্য, তাহা ভগবান্ নিজের দৃষ্টান্ত দ্বার! বুঝাইয়াছেন। ভগবান্ পূর্ণ, 
আপ্তকাম। ভ্রবিলোকে তাহার কোন কর্তব্য নাই, কেননা তাহার 

নিজের কিছুই অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য নাই, অথচ তিনি সমাজধর্মনরক্ষার্থ 

কন্মনিরত। তিনিই সমাজান্সা, সমাজ তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত। তিনি 
সেই মানবসমাজরক্ষার্থ নিত কন্মে নিরত | মানুষ সন্মরূপে তাহারই 

নেদ্দি্ট পথ অন্থসরণ করে। তিনি অন্তর্যামিরূপে সর্বজীবহৃদয়ে অবস্থিত 

থাকিয়া, সকলকে সেই নির্দিষ্ট পথ দেখাইয়! পিয়া, সেই পথে পরিচালিত 

করেন। যখন সে পথ লোকে দেখিতে পায় না, অন্তর্ধামী ভগবানের 

নিয়ন্তুত্ব বুঝিতে পারে না, খন লোকে উন্মার্থগামী হয়, সমাদ্রের 
বিশৃঙ্খলা হয়, ধর্দর গ্লানি হয়, তখন তিনি স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া মানুষকে 

সেই কর্দপথ দেখাইয়া দেন। 

ভগবান্ যদি আপৃকাম বলিয়া, এবং তাহার নিজের কোন কর্তবা নাই 

বলিয়া, লোকসংগ্রহার্থ কর্ম না করিতেন, এবং স্বীয় কন্মশক্তি সংবরণ 

করিতেন, তবে লোকেরাও কর্মশক্তিহীন হইয়! কর্মপথ হইতে বিচ্যুত 

হইত। ভগবান. বদি ধর্মের গ্লানি ও অধর্দের অভ্যথানকালে ধর্মব- 
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স্থাপন জন্য অবতীর্ণ না হইতেন, অথবা 'অবতীর্ণ হইয়াও যদি কর্মমপথ 

না দেখাইতেন, তবে লোক আরও উল্মার্গগামী হইত, অথবা ত্বাহারই কর্ম- 

সন্ন্যাসের পথ অন্ুবর্তন করিত, কিংবা স্বধন্মাচরণ না করিয়া যথেচ্ছা- 

চরণ করিত। তাহার ফলে কর্ম-সাংকর্ধ্য হেতু এই লোকসমাজ উৎ- 
সন্ন যাইত, ও ধ্বংসের পথে নীত হইত। তাই ভগবান, প্রয়োজন মত 

অবতীর্ণ হইয়া নিজে বর্ণ ও আশ্রমোচিত কর্মানুষ্ঠান করিয়া, লোককে 

দৃষ্টান্ত ও উপদেশ দিয়া, তাহাদের স্বধন্মাচরণ-প্রবৃত্তি রক্ষ' করিয়া, আবার 

ধন্ম সংস্থাপন করেন। ভগবান্ এইজন্ত অক্জ্ুনকে তাহার নিজের 

ৃষ্টাস্ত দেখাইয়া লোৌকসংগ্রহার্থ কর্ম করিতে উপদেশ দিয়াছেন। এ 

দৃষ্টান্ত আমাদের সকলেরই অনুসরণীয় । বিনি জ্ঞানী, ব1 সাংখ্যযোগী, 

যিনি স্থিত প্রজ্ঞ, আত্মসংস্থ, তাহার কোন কন্দ না থাকিলেও, ভগবানের 

এই দৃষ্টান্ত ও উপদেশ অনুসারে তাহার৪ লোকহিতার্থ কর্ম কর! কর্তব্য । 
তিনি নিফামভাঁবে অনাসক্ত হইয়া পরার্থ কর্ম করিবেন। তাহার কোন 

স্বার্থ, কোন কামনা, কোনরূপ নিজের প্রয়োজন ন! থাকিলেও, তিনি 

কম্মত্যাগ না! কাঁরয়া সমাজের হিতের জন্য, এবং পারেন ত জগতের হিতের 

জন্য, ভগবানের দ্রষ্টাস্তের অনুসরণ করিয়া অবশ্য কর্ম করিবেন, ভগবানের 

কর্মে সহায় হইবেন,__ঈশ্বরার্থ কন্ম করিবেন। 

পরে ভগবান্ তাহার স্বরূপ ও ভক্তিযোগের কথ। বুঝাইয়াছেন। িনি 

ভগবস্তক্ত ঈশ্বরে পরান্থুরক্ত, তিনি অবশ্ত ভগবানের এই দৃষ্টান্ত ও 

উপদেশ গ্রহণ করেন। তিনি অবন্ত ভগবানের এই লোকসংগ্রহার্থ 

কম্মে ভগবানের যন্ত্রত্বরূপে, নিমিত্তস্বরূপে ব। সহায়স্বরূপে ব্রতী হুন। 

তিনি স্বধন্মাচরণ করিয়া সাধারণ লোককে স্বধন্মীচরণে প্রবৃত্ত করান। 

ৰাহা৷ হইতে তৃতগণের প্রবৃত্তি, সেই ভগবান্কে স্বকর্্ম দ্বারাই: তিনি . 

অচ্চনা করেন (১৮।৪৬)। সেই অর্চনাই ভগবানের প্রকৃত অর্চনা । 

তাহার দ্বারাই মানব পরিণামে সিদ্ধি লাভ করে। 
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এইজন্য ভগবান্ তাহার ভক্তদিগকে এই মত অন্তসরণ করিতে 
উপদেশ দিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন যে, তাহার প্রতি অসুয়াবশে ষে 
এই মতকে অবজ্ঞা করে ও ইহার অন্ুবর্তী না হয়, সে সর্বজ্ঞানবিমূঢ় 
ও নষ্টচিত্ত। অতএব যিনি লাংখ্যযোগী, ধিনি মন্গ্যাসী, তিনি যদি ভ্রমবশে 
কর্্মযোগ নিম্নাধিকারীর কর্তব্য মনে করিয়া, ও আপনাকে উচ্চাধিকারী 
ভাবিয়া কর্দমযোগের অনুষ্ঠান না করেন, এখং ভগবানের এই মত সম্বন্ধে 
অন্ুয়াযুক্ত হন, তবে তিনিও সর্বজ্ঞানধিমুঢ় হইয়া নষ্টচিত্ত হইবেন, 
ইহাই ভগবানের উপদেশ। জ্ঞানীর পক্ষে কর্মৃত্যাগ না করার ইহাই 
সপ্তম কারণ। 

অফ্টম কারণ-_ধিনি জ্ঞানী তত্বদর্ণী, তিনি ত অহঙ্কারবশে আপনাকে 
কর্ত! মনে করিয়া অভিমানযুক্ত হন না। তিনি জানেন যে, তাহার সহিত 

সংযুক্ত প্রকৃতির গুণ দ্বারাই কর্ম হইয়া থাকে । তাহার সেই প্রক্কাতিই 
তাহার, হদয়াধিষ্ঠিত ভগবানের নিয়স্তুত্বে কর্ম করে। সুতয়াং অন্তর্যামী 

ঈশ্বরের অভি প্রায় বুঝিয়া, তিনি যদি সেই: প্রকৃতিকে নিয়মিত করিয়া, 
কর্ম করিবার জন্য ঈশ্বরের সহায় হন, তাহার ব্ব-প্রকতিকে বশীভূত 

করিয়া তাহাকে বিহিত ও কর্তব্য কন্মে নিয়মিত করেন, তবে 

তাহাতে তাহার ম্বরূপে বা আত্মন্বরূপে অবস্থান হইতে পুচুাতি হয় না, 

এবং প্রকৃতি তাঁহার বশীভূত হইয়া কর্মে প্রবৃত্ত থাকায়, আর উন্মার্গগামী 

হইতে পারে না। তিনি প্রক্কৃতিজ গু সকলকে তাহাদের স্বীয় স্বীষট 

বৃত্তিতে নিয়মিত করিলে, তাহার অকর্তী--ব৷ প্রকৃতির কর্মে আপনার 

নিলিপ্ত ভাবের বাধা হয় না। তিনি সে কর্মে আসক্ত হন না। 

আমর! এস্থলে বলিতে পারি যে, প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া উপযুক্ত 

রূপে পরিচালিত করিয়াই মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে হয়। প্ররুতিকে 

ত্যাগ করিতে গ্রিয়। প্রকৃতির স্বাভাবিক কুকম্মে বা সুুকর্থে উদাসীন 

থাকিলে মুক্তি লাভ করা যায় না। অবশ্ঠ ধিন স্বপ্রক্কতির ক্রম অপুরণে 
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ও সাধনা বলে সত্বগুণপ্রধান হইয়াছেন, তাহার পক্ষেই সাধন! বলে 

স্বপ্রকৃতিকে বশীভূত করিয়৷, তাহাকে পরিচালিত করা সম্ভব। কিন্ত 
যিনি রজঃ বা তমোগুণ-প্রধান, তিনি তাহা পারেন না। তিনি জ্ঞানী 

হইতে পারেন না,_-কর্তব্য বুদ্ধি দ্বারা রজোগুণজ কর্ম্নকে পরিচালিত 

করিতে পারেন না। যিনি সত্বপ্রধান তিনিই তাহ! পারেন। অর্থাৎ 

বখন তাহার প্রকৃতিতে রজোগুণের বিকাশ হইয়া কর্ম হয়, তখন তাহ 

নিয়মিত করিতে পারেন, আর যখন তমোগুণের সমুদ্রেক হয়, তখন 

তাহাকেও নিয়মিত করিতে পারেন। 

আমরা আরও বলিতে পারি যে, যাহাদের সত্ববৃদ্ধি হেতু চিত্ত নির্মল 

হইয়াছে, সেই চিত্তে সচ্চিদানন্দঘন আত্ম প্রতিবিস্িত হইয়া, তাহাতে 

'তিনটি রূপ বাত্তর বিকাশ হয়,_জ্ঞানবৃত্তি, কর্মবৃত্তি ও স্থখ ভোগের জন্য 

ইচ্ছাবুত্তি। সকলের এই তিন বৃত্তির সমান বিকাশ হম না। এজন্য 

এই বুন্তি হেতু কেহ জ্ঞানী, কেহ কর্মী, কেহ ভোগী হয়। অর্থাৎ কেহ 
জ্ঞান-প্রধানঃ কেহ কর্ধ- প্রধান, কেহ বা ভোগ-প্রধান হয়| জ্ঞানযোগ দ্বা্া 

এই জ্ঞানকে নিয়মিত করিতে হয়, কন্মনযোগ দ্বারা কন্মকে নিয়মিত 

করিঠে হয় এবং ভক্তিযোগ দ্বারা ভোগবুত্তিকে নিয়মিত করিতে হয়। 

প্রকৃতিপুরুষ বিবেক-জ্ঞান দ্বারা এই নিয়মন সম্ভব হয়। ইহার ফলেই 

জ্ঞানের পূর্ণ স্কুপ্তি ও পরিণতি হয়, কশ্মের পুর্ণ ্ বুত্তিও পরিণতি হয় এবং 

আনন্দের পূর্ণ স্ফত্তি ও পরিণতি হয়। মানুষ এই জ্ঞান, কর্ণ ও ভক্তি- 

বৃত্তির সাধনা বলে ক্রমে জ্ঞান কর্ম ও আনন্দের পূর্ণরূপ বা স্চ্চিদানন্দ 
স্বরূপ পুর্ণাদর্শের দিকে অগ্রসর হইতে পারে। যাঁউক, সে তত্ব এস্থুলে 

বুঝিবার আবশ্তঠক নাই। কিন্তু ইহাই গীতার মূল সুত্র। পরে ইহা 
বিবৃত হইবে। | 

যাহা হউক, এস্লে কেবল কর্থবৃত্তির কথা উক্ত হইতেছে । এই 

কর্মবৃত্তির বিকাশ ও পরিণতির জন্য, কর্মীর পূর্ণাদর্শ যে ভগবান্, তাহার 
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স্বরূপত্ব লাভ করিবার জন্য কিরূপে কর্মুযোগ সাধনা করিতে হয়, এস্কলে 

তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে । আমাদের কর্মনবৃত্তিকে রাগ-ছেষ, সুখ ছঃখ 

কাম-ক্রোধানির বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারিলে, তবে প্রকৃত কম 

শক্তির বিকাশ হয় ও তাহার উপযুক্ত পরিণতি হয়। নিজের উদর পূরণ 

জন্য যে কর্মশক্তির প্রয়োজন, যে ব্যক্তি তাহারও অভাব বোধ করে, 

সেও এই সাধন! বলে ক্রমে আপনার পোকের জন্য, সমাজের জন্য, 

দেশের জন্য, সমগ্র মানব জাতির জন্য কণ্ করিবার শক্তি লাভ করে। 

সে এই কর্্মযোগ সাধনা করিয়! শ্রশ্বরীর কম্মশক্তি লাভ করিতে পারে। 

ভগবান্ নিজের দৃষ্টান্ত দিয়া তাহা বুঝাইয়াছেন। 
নবম কাঁরণ-_+ভগবান আরও বলিয়াছেন যে, যাহারা জ্ঞানী, 

তাহার! সাংখ্যবুদ্ধিতে আপনাকে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন জানিয়! নিলিপ্ত ভাবে 

থাকিলে ও, তাহাদের প্রকৃতি স্বতঃই তাহার (প্রকৃতির) অনুরূপ কর্মাদি চেষ্ট 

করে। গ্রকৃতির যাহ! ধর্ম, তাহা রুদ্ধ কর! যায় না। প্রকৃতির কর্মমচেষ্টা 

হ্মুভাবিক বলির, তাহা একেবারে সংযত করা যায় না। ইন্দ্রিয়ের স্তি 

বিষয়ের সম্পর্ক হইলে, সেই বিষয় সম্বন্ধে যেমন জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেইরূপ 

সেই বিষয় সম্বন্ধে রাগ বা দ্বেষ উৎপন্ন হয়। ইহা আমাদের প্রকৃতির 

স্বভাবিক ধর্ম। যিনি জ্ঞানী, তিনি এই রাগদেষকে বশীভূত করিতে 

পারেন, যাহাতে তাহাদের বশীভূত না হুইতে হয়, সাধনা-বলে তাহাতে 

সমর্থ হইতে পারেন বটে, কিন্তু প্ররুতির স্বাভাবিক কর্দপ্রবৃত্তির্ে 

একেবারে দমন করিতে পারেন না । স্থতরাং জ্ঞানী এই রাগছ্েষকে মম্পূর্ণ 

বশীভূত করিয়া প্রকৃতির কর্মপ্রবৃত্তিকে নিয়মিত করিবেন। 

প্রকৃতির যে কর্ম্ম স্বাভাবিক, সেই বিহিত কর্মেই জ্ঞানী তাহার 

প্রকৃতিকে নিয়মিত করিবেন। এই কর্মের নাম স্বধন্ম। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে 

যে, প্রক্কৃতি সত্বরজগ্তমোমর়ী। কোন ব্যক্তির প্রক্কৃতি সব্তপ্রধান, তাহার 

রজস্তমোগুপ অভিভূত। কোন ব্যক্তি রজঃ প্রধান, তাহার সব্বতমোগুণ 
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অভিভূত ও কোন ব্যক্তি তমঃপ্রধান, তাহার সত্বরজোগুণ অভিভূত । ষে 

সাত্বিক প্ররুতিযুক্ত, তাহার সেই প্রকৃতির অনুযায়ী গুণ ও কর্মে স্বাভাবিক 

প্রবৃত্তি হয়, ষে রাজসিকপ্রকুতিযুক্ত, তাহার সেই প্রকৃতির অনুযায়ী গুণ 

ও কর্মে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয়, এবং ষে তমোগুণপ্রধান, তাহারও 

তদনুযায়ী গুণ ও কর্মে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয়। তাহা পরে চতুর্দশ, সপুদশ 

ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । ধিনি সত্বগুণপ্রধান, তাহার রজঃ ও 

তমোগুণ একেবারে নি:শেষে অভিভূত হইতে পারে না, তবে সত্বগুণের 

প্রাধান্ত হেতু তাহাদের বৃত্তি ও কার্য নিয়মিত হইতে পারে। 

যাহার যে গুণের প্রাধান্ত, সেই গুণের অনুযায়ী কর্ম তাহার পক্ষে 

স্বাভাবিক ও সহজ । তদনুসারে শাস্ত্রে তাহার বর্ণবিভাগ হইয়াছে ও 

.বর্ণানুযায়ী কন্মবিভাগ হইয়াছে। শাস্ত্রে বিহিত সেই বর্ণান্ুযায়ী কর্ম আচরণ 

কর! তাহার পক্ষে স্বাভাবিক ও সহজ। অতএব যিনি জ্ঞানী বা বিদ্বান, 

তিনি রাগঘ্ধেষবিধুক্ত হইয়া তাহার প্রকৃতিকে সেই শাস্ত্রবিহিত স্বাভাবিক 

কর্মে নিয়মিত করিবেন। ইহাই স্বধন্্াচরণ। এইজন্য ভগবান্ স্বধন্্ 
আচরণের উপদেশ দিয়াছেন ও পরধশ্ম--অর্থাৎ ন্বপ্রক্তির প্রতিকূল 

পরধর্ম আচরণকে ভয়াবহ বলিয়াছেন। 

যাহা হউক, এই স্বধর্মাচরণেও বিদ্ধ আছে। অনেক সময় সে কন্ম 

বিগুণ বোধ হয়। অজ্জুনের এই ধর্শযুদ্ধ স্বধন্্ম হইলেও, তাহ! অজ্ঞুনের 

নিকট বিণ ঘোর ও ভয়াবহ বোধ হইয়াছিল। আমাদের সকলের 

পক্ষেই অনেক সময় অনেক স্বধশ্মীচরণ-_-অনেক কর্তব্য কন্মানুষ্ঠান 

এইরূপ বিগুণ ও ছুংখকর বোধ হয়, এবং এজগ্ত অনেক সময় তাহাতে 

অপ্রবৃত্তিও উপস্থিত হয় । এই অপ্রবৃত্তি নিবারণ জন্ত ভগবান্ অর্জুনকে 
উপদেশ দিয়াছেন যে, স্বধন্ম বিগুণ হইলেও, তাহা দ্বারা ঈশ্বরকে অর্চনা 
করিতেছি--এই বুদ্ধতে পরমেশ্বরে সর্ব কর্ম অধ্যাত্মচিত্তে সংন্যাস 

পুর্ববৰ সর্বরূপ ফলাকাজ্! ত্যাগ করিয়া ও নির্শম হইয়া তাহা আচরণ 
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কর ও এই উপস্থিত স্বধন্ম যুদ্ধ কর। ইহা হইতে আমরাও উপদেশ 

পাই ষে, সর্ব কর্ম ঈ্রে সমর্পণপূর্বিক তাহার অচ্চনার্থ ও তোষণার্থ 

নিফাম, নির্মম ও আন্মসংস্থ হইয়া, ন্বধন্মানুষ্ঠানরূপ কর্মযোগ বিগুণ 

9, আপাত-্রঃখকর হইলেও আমাদের কর্তব্য। এই ঈশ্বরে অর্পণ- 

বুদ্ধিতে স্বধন্ম(চরণ করিতে শিক্ষা করিলে, মানুষ ক্রমে চিত্তশুদ্ধি দ্বাধা 

ঈশ্বরে ভক্তিমান্ হইয়া তত্বক্ঞান লাভপুর্ববক শ্রেয়োলাভ করে। এইজন্ত 

ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে কর্মযোগে স্বধশ্ম অনুষ্ঠেয়। কর্ম্মযোগান্ুষ্ঠানের ইঠাই 

নবম কারণ । 

এইরূপে উক্ত কয়েকটি কারণ প্রদশনপুর্বক কর্ম্মযোগানুষ্ঠান 

যে কর্তব্য, তাহা ভগবান্ অজ্ঞুনকে বুঝা ইয়াছেন। ধাহাদের প্রন্কৃতি 

অনেকট! সাত্বিক হইরাছে, বাহাদের রজন্তমঃগ্রকৃতি--প্রকৃতিরই সব্ব- 

গুণপ্বারা অনেকটা অভিভূত হইয়াছে, বাহাদের মধ্যে প্রকৃতির সত্ব 

গুণ রজন্তমোগুণের সহিত সংগ্রাম করিয়া, তাহাদিগকে কতক 

পরিমাণে পরাভূত করিতে পারিস্জাছে, বাহাদের চিত্তের রজস্তমোমলা 

অনেক পরিমাণে দূর হওয়ায় চিত্ত নির্মল ও শুদ্ধ হইয়াছে, বাহাণের বুদ্ধি 

সাত্তিক হইয়। জ্ঞান, পরশ্বধ্য, ধন্ম ও বৈরাগ্যন্বরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, বাহার! 

্বর্গাদি সমুায় কামন! ত্যাগ কারয়া জ্ঞানারা, মোক্ষার্থী হইয়াছেন, তাহা- 
দের পক্ষে জ্ঞাননিষ্ঠায় স্থিতির জন্য কর্মুযোগানুষ্ঠান কর্তব্য । সেইরূপ 

যাহার! প্রকৃতি ও প্রকতিজ গুণের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া স্থিত-গ্রুক্ত 

ও ত্রিগুণাতীত হইয়াছেন, তাহাদের পক্ষেও লোকসংগ্রহার্থ, জগচ্চক্র- 

প্রবর্তনার্থ, জগত রক্ষার্থ সমাজের ধর্মরক্ষার্থ ঈশ্বরের কর্মের সহায় 

হইবার জন্য, তাহার নিমিত্তমাত্র হইবার ভন্য, ভগবানের দৃ্টাস্তে কষ্ম 
করা আবশ্তক। যিনি সাংখ্যজ্ঞানী, যিনি যোগারূট, তীাহারও কন্মযোগ- 

নিষ্ঠা ত্যগ করিতে নাই। 

গীতোক্ত ছুই নিষ্ঠ। _-যোগশান্ত্র গীতায় যোগীদিগকে দাধারণতঃ 
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দুই শ্রেণীতে বিভক্ত কর! হইয়াছে--বলিতে পারা ষায়। এই ছুই 

শ্রেণীর যোগীদের নিষ্ঠাও ঢইরূপ,__পাংখ্যষোগীদের জ্ঞানযোগে নিষ্ঠ। ও 

কর্্মযোগীদের কর্ম্মযোগে নিষ্ঠা। ইহা ভগবান্ এই অধ্যায়ের প্রথমেই 
বলিয়াছেন । সাংখাযোগীদের আত্মযোগী বলা যায়, এবং কর্্মযোগীদের 

ঈশ্বরযোগী বলা যাঁয়। সাংখ্যজ্ঞানীদেব মধ্যে ধাহারা নিরীশ্বর, তীহার! ত 

ঈশ্বর স্বীকার করেন না । আর ধ'হার! সেশ্বর, তাহার! নিত্য ঈশ্বর স্বীকার 
করেন। পাতঞ্জল দর্শনকে সেশ্বর সাংখ্যদর্শন বলে। যাহ! হউক, এই 

উভয় শ্রেণীর সাংখাত্ঞানীই প্রধানতঃ আত্মষোগী। তাহার! মুক্তির জন্ত 

নিজের জ্ঞান ও সাধনার উপর নির্ভর করেন, ভগবানের উপর নির্ভর 

করেন না। আর বাহারা ঈশ্বরযোগী, তাহারা ঈশ্বরের উপরেই মুক্তির 

জন্ত সম্পূর্ণ নির্ভর করেন। আত্মযোগীদের সম্বন্ধে আত্মতত্ব ও আত্মজ্ঞান- 
সাধন বিবিধযোগ বা সাধনোপায়, গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে প্রধানতঃ 

বিবৃত হইয়াছে। আর ঈশ্বরযোগীদের সম্বন্ধে ঈখর-তত্ব ও ঈশ্বর-প্রাপ্তির 
উপায়ভূত ভক্তিযোগ প্রভৃতির সাধন গীতার দ্বিতীয় ষটুকে উক্ত হইয়াছে,। 
তগবন্ এই ছুই শ্রেণীর যোগীদের মধ্যে ঈশ্বরযোগীদিগকেই শ্রেষ্ট 

বলিয়াছেন । 

কন্মষোগ সকলের অনুষ্ঠেয় __যাহ হউক, ধাহারা সাংখ্যজ্ঞানী 

আত্মযোগী, ভগবান্ তাহাদিগকে কর্তব্যবুদ্ধিতে পরহিতার্থ কর্ত্মযোগা- 

নুঠানের উপদেশ দিয়াছেন, আর ধাহারা ঈশ্বরযোগী, তাহাদিগকে 
ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে ঈশ্বরার৫থ কম্মযোগ সাধন করিবার উপদেশ দিয়াছেন। 

কর্মযোগ সকলের পক্ষেই বিহিত। 

তগবান্ যে যে কারণে এই কর্ম্মযোগানুষ্ঠানের উপদেশ দিয়াছেন, 

তাহা এন্থলে বিবৃত হইল। পূর্বে তাহা সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে । আমর! 

বলিতে পাঁরি যে, সে কারণ প্রধানহঃ পাঁচটি । যথা,_ 
১। কর্ম না করিয়া কেহ ক্ষণকাল থাকিতে পারে না। প্রকৃতির 
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গুণ দ্বারাই কন হয়। প্রকৃতির রজোগুণ চঞ্চল, নিয়ত কর্মে প্রবৃত্ত। 
আমরা যখন এই প্রকৃতিদংযুক্ত,$ তখন আমর! ক্ষণকালও কর্ম না 

করিয়া থাকিতে পারি ন1। 

" ২। কর্ম না করিলে শরীরযাত্রা নিপাহ হয় না। 
৩। কর্ম কৌশলপুর্ধক করিলে, তাহাতে চিত্তগুৰি দ্বারা সংসিদ্ধি 

লাভ হয়। 

৪। কর্ম না করিলে জগচ্ক্র প্রবর্তিত হয় না। যজ্ঞ দ্বারা, আমাদের 

অন্ন ও গ্রজা স্যষ্টির সহায়ত। করিতে হয়, না করিলে নান প্রত্যবায় 

হয়। 

৫। লোকপংগ্রহার্থ ব৷ সমাজরক্ষার্থ ম্বধন্মাচরণ।দি কর্ম করিতে 

হয়। লোকসংগ্রহার্থ কর্ম না করিলে সমাজে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত 

হয়, সমাজ ক্রমে ধ্বংসের মুখে নীত হয় । 
ইহার মধ্যে প্রথমট কর্ম করিবার সাধারণ কারণ। দ্বিতীয় ও 

ততীয় কারণে কর্ধান্্ঠান_লিজের স্বার্থ সাধন জন্ত। চতুর্থ ও পঞ্চম 

কারণে কর্ম্মানুষ্ঠঠান--পরের হিত সাধন জন্ত | 

কর্দ্মযোগ্তত্ব__ভগবান্ বলিয়াছেন, কেহ ক্ষণকালও কন্ম না 

করিয়া! থাকিতে পারে না। প্রত্যেক মানুষের সংশ্লিষ্ট যে এরিগুণাত্মিক। 

প্রকৃতি, তাহ দ্বারাই কর্ম কৃত হর । এই কর্মের প্রবর্তক ব! পরিচালক 

আমাদের প্রক্লতিজ অন্তঃকরণ ও ইন্দরিক্গণ। ইহাদের মধ্যে মন ও 

ইঞ্জিয়গণ আমাদিগকে কর্মে প্রবন্তিত করিয়া থাকে, এবং মন ও ইন্দ্রিয় 

অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে বুদ্ধি, তাহাওঃমামাদ্িগকে কন্মে প্রবপ্তিত করিতে পারে। 

মনের স্বরূপ দুই--শ্ুদ্ধ ও অশুদ্ধ। কাম, সঙ্কন, বিচিকিৎসা, শ্রদ্ধ!, 

অশ্রদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি, হী, ধা ভী--ইহার! মনের ধর্ম বা মনের স্বরূপ 

( বৃহ্দারণ্যক, ১৫1৩ )। .মন?.গুদ্ধ সার্বিক হইলে,-_মনের কাম সংকল্প 

শুদ্ধ হইলে, সেই মনের দ্বারা কৃত কর্ম শ্বভাবতঃই শুভকর হয়। আর 



৩২২ শ্রীমদৃভগবদগীত]। 

মন অশ্তুদ্ধ কামময় হইলে, তাহা দ্বার কৃত কর্ম অশুদ্ধ অশুভ হয়। 

কিন্তু সকল অবস্থায়ই মনের দ্বার। কৃত কণ্দ কামমূপক | মন-_রাগ-ছেষ, 

কাম-ক্রোধ, সুখ-দুঃখ দ্বার পরিচালিত হইয়া কর্থে রত হয়। অবশ্ত 

মন গুদ্ধ সাত্বিক হইলে শুভ বিষয়ের প্রতি রাগ বা অস্থরাগ হয়, তাহা 

প্রাপ্তির জন্য কামন! হয় এবং তাহা! পাইলে সুখ বোধ হয়, আর 

অশুভ বিষয়ের প্রতি দ্বেষ, ক্রোধ ও তাহার প্রাপ্তিতে ছুঃখ হয়। আর 

মন যদি অশুদ্ধ রজস্তমোমলযুক্ত হয়, তবে অশুভ বিষয়ের প্রতি অন্গরাগ, 

কামনা, ও তাহার প্রাপ্তিতে স্থখ হয়, এবং শুত বিষয়ের প্রতি দ্বেষ, ক্রোধ 

ও হুঃখ হন়। 

. সাধারণতঃ এই কামক্রোধকে রজে।গুণসমুদ্তব এবং তাহাদের ছারা 

প্রযুক্ত হইয়৷ লোকে পাপাচরণ করে, ইহা ভগবান্ বলিয়াছেন। ভগবান্ 

কাম-ক্রোধ-লোভকে ত্রিবিধ নরকদ্বারও বলিয়াছেন (১৩২১ শ্লোক )। 

অতএব সাধারণতঃ মন ও ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা প্রবস্তিত যে কর্ম, তাহা অশুত, 

পাঁপকর ও আত্মনাশকর। এই জন্ত ভগবান্-বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত যে কর্ম, 
তাহারই প্রশংসা! করিয়াছেন। বুদ্ধিযুক্ত হইয়! কর্ম করিলে, কর্ধে বন্ধন 

হয় না (২৩৯ )। বুদ্ধিযোগন্থ হইয়া এম করিলে, তাহার মূলে কাম- 

ংকরপ থাকে না, রাগছেষ থাকে না, স্থখছঃখ বোধ থাকে না, তাহাতে 

কর্মে মাসক্তি থাকে না, সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে, লাভালাভে সম জ্ঞান হয়, 

কর্মজ ফলে আকাজ্ষা থাকে না, গুতরাং তাহা দ্বারা জন্মবন্ধন 

হুইতে মুক্ত হওয়া যাঁয়। দ্বিতীগ অধ্যায়ে এই সকল তত্ব বিবৃত 

হইয়াছে: 

এই ঘুদ্ধিতে অবস্থিত হইয়া এই বুদ্ধির পরিচালনে বে কর্ম করা যায়, 

__তাহাকেই ভগবান্ কন্মযোগ বলিয়াছেন। শুদ্ধ সাত্বিক, রজন্তমো- 

মলহীন বুদ্ধির স্বরূপ যে জ্ঞান ধর্ম শ্র্ধ্য ও বৈরাগ্য, তাহা পূর্বে উক্ত 

হইয়াছে। অতএব এই বুদ্ধিপুর্বক কর্ম জ্ঞানপুর্মীক কর্ন বাজ্ঞানের 
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দ্বারা পরিচালিত কর্ন, ধর্মবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত কর্খা, বৈরাগ্যবুদ্ধি হবার! 
পরিচালিত কর্ম, এবং এঁশ্বর্য্যবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত কর্ম । কর্ম জ্ঞানের 

স্বারা* পরিচালিত হইলে, জ্ঞানে যাহ! কর্তব্য বলিয়া স্থির হয়, সেই 
কর্তবাবুদ্ধিতে কর্ম করা যায়। কর্ম ধশ্মধুদ্ধি দ্বারা পরিচাদিত হইযব। 
কৃত হইলে, যাহা ধর্মকর্ম বলিয়া বুদ্ধিতে ধারণ! হয়, তদনুসারে কন্মন 

কর! হম্। বৈরাগ্যবুদ্ধিতে কর্ম করিলে, কণ্মে কোনরূপ আসক্তি 

থাকে না। এবং প্রখর্ধ্যবুদ্ধিতে কর্্দ করিলে সমাজের নেতা নিয়ন্তা 

ও রক্ষক ভাবে সেই সমাজরক্ষার্থ, লোকনংগ্রহার্থ কর্ম করা যায়। 
এইরূপে যে কর্ম করা যায়--এইরূপে শুদ্ধ সাত্বিক নির্মল বুদ্ধিতে 

অবস্থানপৃর্্বক যে কশ্ম করা যায়, তাহাই কর্্মযোগের অন্তর্গত। 
বুদ শুদ্ধ সাব্বিক নির্মল ও রজস্তমোমলহীন হইলে, বুদ্ধিতত্ব হইতে 

উৎপন্ন মনও শুদ্ধ সান্বিক নির্মল হয়। তখন এই বুদ্ধি কর্মের কন্ঠ 

সেই মনকে পরিচালিত করে, এবং সেই শুদ্ধ মনও ইন্দ্রিয়গণকে পরি- 

চাণিত করে। এইরূপে যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে কাম, ক্রোধ, 

রাগ, দ্বেষ প্রভৃতির বিশেষ সংস্পর্শ থাকে না। ভগবান্ বপ্গিয়াছেন ষে, 

বতক্ষণ রজোগুণসন্ভব কাম-ক্রোধ দ্বার এই বুদ্ধি বাজ্ঞান আনুত থাকে, 

যতক্ষণ বুদ্ধিতে বাজ্ঞাংন কামমল থাকে, ততক্ষণ বুদ্ধি বা! ভ্ঞান নিক্ষ'দভাবে , 
কম্মযোগে প্রবন্তিত হইতে পারে না। এইজন্য কণ্মুযোগের অনুষ্ঠান 

করিতে হইলে--কর্্মকে শুদ্ধ সাত্বিক বুদ দ্বারা পরিচ!লিত বরিতে 

হইলে,--এই কানক্রোধকে প্রথমে দূর করিতে হয়। আখ বখন হন্দিয় 

হইতে মন শ্রেষ্ট, তখন মন ত্বাহার অধিকার স্থাপন করিলেই, ইন্দ্রিরগণকে 

নিয়মিত 'ও সংযত করিতে পারে। সেইব্ূপ বখন বুদ্ধি মন হতেও 

শ্রেষ্ট, তখন বুদ্ধি৪ তাহার অধিকার স্থাপন করিলে, মন ৪ হন্দ্রিযমগণকে 

সংযত ও নিয়মিত করিতে পারে। ভগবান আরও বলিয়াছেন যে, বুদ্ধি- 
তত্ব হইতেও আত্মা শ্রেষ্ঠ, তাহা বুদ্দির অতীত তন্বা। অতএব আম্মার 
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প্রবত্ব থাকিলে আত্মা বুদ্ধিতত্বকেও নিয়মিত করিতে পারে, এবং মন ও 
বুদ্ধিতে অধিষ্ঠিত কামকেও আত্মবলে জয় করিতে পারে, এবং 
বুদ্ধির রজস্তমোমল দূর করিয়া, তাহাকে শুদ্ধ সান্বিকরূপে গ্রতিঠিত 
করিতে পারে (৩1৪২,৪৩ গ্লোক দ্রষ্টবা )। বুদ্ধি স্বভাবতঃ দাত্তিক, 
তাহা আদিতে প্রকৃতির সব্বগুণ হইতে উদ্ভৃত। বুদ্ধিতত্ব হইতে উৎপন্ন 
অহঙ্কার মন ইন্দ্রিয়গণের রজস্তমোমল দ্বারা বুদ্ধির এই স্বাভাবিক সান্ব্িক 
রূপ আবরিত থাকে মাত্র। আত্মার প্রযত্নে বুদ্ধিকে তাহার স্বাভাবিক 
স্বরূপে অবস্থান করান যায়, এবং নিষ্কাম হইয়া সেই বুদ্ধির দ্বারা কশ্ম- 
যোগানুষ্ঠান করা যায়। 

কর্ম সাধারণতঃ ছুইরূপ--সকাম ও নিষ্কাম কর্ম; অথবা স্বার্থ ও পরার্ণ 
কর্ম । এই উভয়বিধ কর্ম আবার লৌকিক ও শাস্ত্রীয় ভেদে দুইরূপ 
হইতে পারে। বুদ্ধি দ্বারা সর্ব প্রকার কর্মই অনুষ্ঠিত হইতে পারে। 
তবে প্রর্কত সাত্বিক ব্যবসায়াত্মিক! জ্ঞান ধর্ম বৈরাগ্য ও এ্রশর্ধযরূপ 
বুদ্ধি দ্বারা যে কর্ম্ম অনুষ্ঠান করা যায়, কেবল তাহাই কর্মযোগে অন্ঠিত 
হয় বলা যায়। এই বুদ্ধিযোগ ব্যতিরেকে যে কর অনুঠিত হয়, তাহা প্রায়ই 
স্বার্থ কর্্ম। আমার নিজের ভোগস্ুখের জন্য ও আমার আত্মীয় স্বজনের 
ভোগন্খের জন্ত যে অর্থোপার্জনাদি কম্ম করা হয়, তাহা স্বার্থ কম্ম। 
কামইসে কর্দের মূল। সে স্বার্থ কর্ম প্রায়ই অপরের উদ্বেগকর । 
আমার নিকট যাহ। স্বুখকর ও উপাদেয়, অপরের নিকটও তাহা সাধারণতঃ 
স্থখকর ও উপাদেয় । অত এব আমাকে তাহা গ্রহণ করিতে হইলে, অনেক 

সময় অন্তের ক্ষতি করিয়া, অন্তকে দুঃখ দিয়া তাহা গ্রহণ করিতে হয়। 
এইরপে স্বার্থ কর্ম প্রায়ই পাপ কর্ম হইয়া পড়ে। এজন্ত শাস্ত্রে এই স্বাৎ 
কন্ম মধ্যে যাহা বিহিত, যাহা পরের ক্ষতিকর নহে বা উদ্বেগপ্রদ নহে 
তাহা নিদ্দিষ্ট হইয়াছে। স্বার্থ কর্ম মধ্যে তাহাই ধর্শ-কর্ম হইতে পারে 
এই বাহত স্বার্থ কর্ম বুদ্ধিযোগে অনুষ্ঠে্ধ হইতে পারে। এইরূপে শাস্গ 



তৃতীয় অধ্যায়। ৩২৫ 

বিহিত স্বার্থ কর্ম কর্মযেগের অন্তর্গত করা যাইতে পারে এবং তাহা 

ক্রমে নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হইতে পারে। 

গরার্থ কর্্মও অনেক স্থলে স্বার্থ বুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হইয়৷ থাকে । 

পরকে দান কগিলে আমার পরকাপে ভাগ হইবে, যজ্ঞফলে স্বর্গে গতি 

হইবে, ইহকালে সুখ-সমৃদ্ধি হইবে, হষ্টপুর্তীদি কর্ম করিলে পরলোকে 

স্থথ-সমুদ্ধি ভোগ হইবে,--এইকব্বপ কানা করিয়া সে সব পরার্থ কর্ম 

অন্র্ান করিলে, সে পরার্থ কর্্মও স্বার্থ কর্ম মধ্যে পরিগণিত হয়। 

নিক্ষাম ভাবে পরহিতার্থ কর্ম না! করিলে, ফলকামন! না করিয়া কর্তব্য 

বুদ্ধিক্তে পরার্থ কর্ম না করিলে, তাহাকে কর্্মযোগে অনুষ্ঠিত নিফাম কর্ম 

বল যায় না। 

দেইরপ স্বার্থ কর্্মও নিষ্কামভাবে কর্তবাবুদ্ধিতে কর্ম্মযোগে অনুষ্ঠান 
কর! যাইতে পারে। স্বধন্ম পালনে আমার যেমন স্বার্থ আছে, তাহাতে 

যেমন আমার লোকযাত্রা সহজে নির্বাহ হইতে পারে, এজন্য তাহা স্বার্থ 

বুদ্ধতে আচরিত হইতে পাচ্চর,-সেইরূপ লোকসংগ্রহার্থ সমাজরক্ষার্থ 

কর্তবাবুদ্ধিতেও অনুষ্ঠিত হইতে পারে। এইরূপে স্বার্থ কণ্্ পরার্থ কর্ম 
উভরই কর্মযোগে কর্তব্যবুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হইতে পারে। 

অতএব কম্মষোগে অনুষ্টেক্র কণ্ম তুইব্ধপ,__স্ার্থ কর্ম ও পরার্থ কর্ম। 

চিত্তমগ্ সম্পূর্ণ দূর করিবার জন্ত,__বুদ্ধিকে সম্পূ শুদ্ধ সান্বিক ও নির্্ল 
করিবার জন্য, তাহাতে প্রত জ্ঞানের (১৩।৭-১১ শ্োকোক্ত জ্ঞানের ) 

প্রতিষ্ঠার জন্য যে কম্মধোগ অনুষ্ঠেয়, তাহ! এক অর্থে স্বার্থ কর্ম । সে 

কন্ম ছইভাগে বিভক্ত করা যায়। এক-_নিয়তকম্ম, আর এক-_শ্বধন্মী- 

চরণ। সেইরূপ পরার্থ কর্মও ছই ভাগে বিভক্ত করা যায়। এক-_জ্ঞার্থ 
কম্ম, আর এক-_লোকসংগ্রহার্থ বা সমাজরক্ষার্থ কর্ম । যক্জার্থ কর্ম ও 

স্বধশ্নাচরণ উভয়ই স্বার্থ 'ও পরার্থ কর্ম হইতে পারে । কেন না যজ্ঞার্থ 

কর্ম দ্বারা শরীরযাত্র! নির্ব্বাহ হয়, এবং অন্ন ও প্রজ্লার উত্তবকর যে ত্যাগ 
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(বিসর্গ ) তাহাও সিদ্ধ হয়। দ্বধন্মাচরণ ত্বারাও শ্রেষ্ঠ লোক যেমন নিজের 
শরীরযাত্রা! নির্বাহ করেন 9 চিত্তশুদ্ধি করেন, সেইরূপ সাধারণ লোককে 

দৃষ্টান্ত দারা স্বধর্থে প্রবন্তিত করিয়! সমাজ রক্ষা করেন। নির্মল সাম্বিক 
শুদ্ধ বুদ্ধি যে ভাবে অবস্থিত হইয়া! কর্্মকে নিয়মিত করে, সেই ভাবা" 

সারে এই সকল বিছিত কর্ম স্বার্থ কর্ম বা পরার্থ কর্ম হইতে পারে। 

স্বধর্ম্ম-_স্বধন্ন কাহাকে বলে, তাহা পুর্বে (দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩১ 

শ্লোকের ব্যাথায়) উক্ত হইয়াছে। তাহ! পরেও অষ্টাদশ অধ্যায়ের 

৪১-৪৪ প্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইবে ৷ সমাজস্থ সকলে স্ব স্ব ধন্ম আচ- 

রণ করিলে তবে সমাজ রক্ষা হয়। নতুবা সমাজের কর্ম্রবিভাগ গ্রির 

থাকে না, কন্ম-্মীংকর্ষয উপস্থিত হইয়া সমাজ উতদন্ন যায়--ইহ! ভগৰান, 

ৰলিয়াছেন। সমাজ উতসন্গ যাইলে, মানুষ ক্রমে বিনষ্ট হয়। সমাঞ্জের 

সহায়েই মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়-__মানুষের অভ্যুদয় 9 মুক্িপথ 

উন্মুক্ত হয় । সমাজের সহায়তা না পাইলে মানুষ পণ্ড হইয়া যায়। আমর! 
সমান ও তাহার আদর্শ নামক গ্রন্থে এ সকল তন্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । 
এস্থলে তাহার বিশেষ উল্লেখ নিপ্রয়োজন । আমরা সে গ্রন্থে দেখাইয়াঁছি 

যে, সমাজ ভগবানেরই শরার । খগ্বেদের পুর্ববোদ্ধ.ত পুরুষ-স্থক্তে আছে যে, 
সেই আদি পুরুষ যজ্ে আপনাকে আহতি বা বলি দিলে, তাহাব দে যেমন 

এই জগতরূপে পরিণত হইপ, সেইরূপ মন্ুষ্যাদি সমাজরূপেও পরিণত 

হুইয়্া, তাহার মুখ ব্রাহ্মণ হইল, দুই বানু ক্ষত্রিয় হইল, বৈশ্ত উরু হইল 

এবং শূদ্র তাহার পদদ্বয় হইতে উৎপন্ন হইল। এইন্ধপে ভগবানের সমাজক্ধপ 

শরীরে বর্ণ ও কর্ম-বিভাগ হইল । অতএব স্মাজ ভগবানেরই শরীর, 

ভগবান্ নমাপ্জের আত্মা, আর ঠাহার পরাশক্তি দেবী ভগবততীই সমাজের 

শক্তি। তগবান্ই সমাজরক্ষার্থ ও সমাজদেছের মধ্য দিয়া প্রত্যেক 
ব্যক্তির অভ্যুদয় ও বিকাশের জন্ত, সমাজশরীরম্থ তাহার স্থান ও ভাগ 

অন্থসারে কম্ম করাইয়া, _-স্বার্থ ও পরার্থ কর্শের মধ্য দির তাহাকে 
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পরিচালিত করেন। যেমন যুন্বক্ষেত্রে প্রত্যেক সেনার ও সেনাপতির 

যথাভাগ নিদ্দিঃ স্থান থাকে, ও প্রতোক স্থানোপযোগী কারধ্যবিভাগ 

থাকে, সেইরূপ সমাজের মধ্যে আমাদের এই কনম্মভূমিতেও প্রত্যেক 

বাক্তির বিশেষ স্থান আছে, এবং সেই স্থানোপযোগী বিশেষ কাধ্য 

আছে। আমা:দব শরীরের মধ্যে যেমন গ্রতোক যদ্বের_-এমন কি 

সামান্ত লোমটিরও বিশেষ স্থান ৭ সেই সংস্কানোপযোগী কর্ম আছে, 

সেইরূপ সমাজশরীরে৭ 'পত্যেক বাক্ষির নিজ স্থান ও সেই স্থানোপ- 

যোগা কার্ধা আছে। ভগবানের কাছে-_সেই কায়োর মধ্যে ছোট বড় 

নাই, হেয় উপাদেয় নাই, সঞঝল কার্ম্যই প্রয়োজনীয় । ইহার মধো কোন 

কটি কাজও না চলিলে সমাজ চলে না। আমার শরারের এই ক্ষুদ্র 

কনিষ্ঠ অঙ্গুলিটি যদি ক্ষুদ থকিতে না চাহে ও তাহার স্তানোপযোগী কার্ধা 
করিতে না চাতে, তবে শরীব অঙগহীন_বিকল হয়। সমাজ সম্বন্ধেণ 

সেই কথা । সমাজের অধিতাশ লোক যদি তাহার স্থানোচিত কর্ধ 

করিতে না চাছে, বা না পাকে তবে আর সমাজ্র পাকে না। সমাজে 

কর্মবিভাগ অবশ্থান্তাবা। কর্ম-সাংকর্মা সমাজের ধ্বংসের এক কারণ। 

এইজন্য সকল সমাজেই গুণান্রদারে বর্ণবিভাগ ৪ বর্ণান্সারে কম্মরবিভাগ 

অবশ্রন্তাবী। কোন সমানে বর্ণবিভাগ বংশানযায়ী, কোন সমাজে অন্য 

স্বাভাবিক নির়মান্ুসারে তাহা সংসাধিত তয়। “গুণ? অনুসারে আপনি 

অর্থাৎ প্রারুতিক নিয়মে বর্ণবিভাগ ৭ কশ্মবিভাগ ভইয়। পড়ে। শঙ্গে 

আছে যে, এইন্ধপ শ্ণাহসাবে স্বাভাবিক বর্ণবিভ!গ ও কশম্মবিভাগ সকল 

মীনবলমাজেই 'প্রবন্িত আছে । না থাকিলে সমাজ থাকে না, আর সমাজ 

থাকিলে ও, সমাজের উন্নৃতি ও পরিণতি হয় না । তবে আমাদের শাস্ত্রের 

বিশেষত্ব এই যে, এহ গুণানুসারে স্বাভাবিক বর্ণবিভাগ ৭ বর্ণবিভাগাষ্ত- 

সারে কর্বিভাগ নিঙ্গিষ্ট হইয়াছে । বিষুসংকিতায় আছে-_ 
বিষু। পৃঙ্িবীকে রসাতল হইতে উদ্ধত করিলে, পৃথিবী ভগৰান্ 
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বিষ্ুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এক্ষণে আমার অবস্থিতির উপায় কি?” 

ভগবান্ বলিলেন,_ 

পবর্ণাশ্রমাচাররতাঃ শান্ত্রকতৎপরায়ণাঃ। 

ত্বাংধরে ! ধারন্নিষ্যস্তি তেষাং ত্বপ্তার আছিতঃ ॥% 

( বিষুসংহিতা, ১৪৫ ) 

অর্থাৎ “বর্ণাশ্রমবিহিত আচার পালনে নিরত শাস্ত্রনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ, 

হেধরণি! তোমায় ধারণ করিবেন। তাহাদের উপরই তোমার ভার 

নম্ত হইল ।” 

এইরূপে আমাদের সমাজে গুণ, বর্ণ ও গুণোচিত স্বাভাবিক কর্ম্মনু- 

সারে, প্রতে)ক ব্যক্তির স্থান নির্দিষ্ট আছে, 'এবং সেই স্থানোচিত কন্ম 

নির্দিষ্ট হইয়াছে । খষিগণ শাস্ত্রদৃষ্টিতে সেই স্থানোপযোগী বিহিত কর্্ম কি, 

তাহা লোকশিক্ষার্থ ও সমাজরক্ষার্থ স্থির করিয়া দিয়াছেন । সমাজস্থ 
প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে তাহার স্থানানুযায়ী বিহিত কর্ম্মই তাহার স্বধর্ম। 

ভগবান্ বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তাহুর স্বধর্মাচরণ দ্বারা সমাজ' 

রূপী তাহাকেই অর্চনা করিয়া থাকে (১৮1৪৬), এবং তাহ দ্বারাই সে 

ক্রমে সংসিদ্ধি লাভ করে। মহাভারতে ধর্মব্যাধের উপাথ্যানে সাধারণ 

দৃষ্টিতে অতি হেয় ম্বধন্মাচরণ দ্বারাও যে সংসদ্ধি লাভ করা বায়, 

ও জ্ঞানী হইলেও তাহ! ত্যাজ্য নহে, তাহ! দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান আছে। 

অনাসক্ত হইয়৷ কর্তব্যবুদ্ধিতে সুখদঃখ লাভালাভ প্রভৃতি গণনা না 
করিয়া কর্মযোগে স্বধম্াচরণ করিলে, সমাজের হিতার্থ-_ ভগবানের 

অচ্চনার্থ-_নিজের কর্তব্যপালন জন্ত পরম তপোরূপ * এই স্বধ্মাচরণ 

করিলে, তাহা দ্বারা পরিণামে সংসিদ্ধি অবশ্তন্তাবিনী, ইহাই ভগবানের 

হর 
০ শীল পিস তত 

পেশি পপ পা শালা জজ ১ 

* শানে আছে,._ 

“আাঙ্ষণস] তপো! জানং তপঃ ক্ষত্রত্ রক্ষণ্্। 

বৈশ্ন্ত তু তপো! বার্তা! তপইঃ শুত্র্ত সেবনম্।+'-_মগুসংহত।, ২২৩৫ । 
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উপদেশ । পূর্ব উক্ত হইয়াছে যে, এই স্বধশ্মাচরণ স্বাথ ও পরার্থ উভয়ই 

হইতে পারে।  স্বধম্মাচরণ দ্বারা ক্রমে চিত্তস্ুপ্ধি হয়। চিত গুছ 

হইয়। গেলেও, সমাজের হিতার্থ এই স্বধম্মাচরণ করিতে হয়। নিজে 

্বধন্মচরণ করিয়া অপরকে দ্রষ্টান্ত দ্বারা স্বধন্মে প্রবর্তিত, কিতে হয়। 

অতএব স্বধন্মাচরণ জ্ঞানীর 9 কর্তব্য । * 

যজ্ঞার্থ কম্ম-_থেমন বুদ্ধিযোগে সধশ্ম অনুষ্ঠেয়, সেইর্গপ বজ্াথ 

কন্মও অনুষ্টের, তাহা বলিয়াছি। কিন্তু এখন বেদে যক্তযুগ চলিয়া 

'গয়াছে । বৈদিক ধজ্ঞ উঠ্ঠিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু যপ্ত এগেবারে উঠিয়' 

যায় নাই। বৈদিক দেবযভ্ঞের পরিবন্ডে এখন পৌরাণিক ও তা্িক দেবাদি 

পৃঙ্জা রতনিয়মাদি প্রচলিত আছে। পিতষজ্ঞ-_এাদ্ধ তর্পণ প্রগতি এখনও 

হিন্দুর অনুষ্ঠের । গতি কা ঠতে উক্ত নত্যক'ম এখনও অনেক |নগাবান্ 

ন্দু অনুষ্ঠান করেন। ঠাহারা আনেক শান্নবিভিত নোমান্তক কম়ও 

করিয়া থাকেনা। অনেক ধনবান্ বাক্তি এখনও আও ক ৭ ষ্টপূর্তাি 

'কন্ম করেন.__দেবালয়, আতিথিালা, পাগ্তপালা, ধন্মশালা, বিগ্বাণয়। 

*. এত সম্বন্ধে জনগণ দাশনক পাণড* পল 2-সন, ৮1হার “15161100110 171 

৬101.101)১ ১০১ পুশ্তকে (৩১ পৃঃ) ব'লয়াদ্ধেন, _1101170606110 15000 00 ২৬৬৫), 

(1.1 ৬০ [11150 0781016) 1১01 [00014170106 ১0১10106011) 10101 11 ১0010100, 

[11১11969141 01010079117 (18,51৬ 100051 11615190110 17)01071 সিত [১411 76১01। 

1 01), 17710101001 111: (001156016)117 01১01 121 1.11)1)11 (91 (৯0716106017 

1,810] 111)017 0৯ 1০ [১109 0৭ (107) 0164) ৭77, 0101] (10. ০11110117)65 ৭1191114 

11101771510 0116160১৮ উ০17185 111) 10110 131,81711) 8117 17815000190) 101 

|.810 2100 09201170011 1)01500665 01 ৬111) 131011011811101 0107 151115 

(1 ,১5০60101০1) 10) [১০১০১ 21817117811. ,25-8105111% হাজযাএ5 টি 

22601 ৬০ 0), 000 /9 6 0911. 111)1)5 আনা ১001 1011161০910, 100) 

1 ৬৬1721০0171, 1711 ] 11৮0 71601 ০7১ 77481500101 11) [11017 171010 

11১11১1071 1১10 01 0005 116 (01101106 5101058 008৬ ১৫61 

“তস্মাদসক্তঃ সহতং কাধ্যং কশ্ম সমাচর। 

গসক্ে। হাতরন্ কণ্ম পরমপ্রোতি পুরুষ, 8" ( গীতা, ৩
.১৯। ) 
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চিকিৎসালয়, জলাশয় প্রভৃতি স্কাপন করিয়! লোঁকহিতকর কর্ম করেন। 

অনেকে এখনও অতিথি অভ্যাগতকে, ভিক্ষুককে, সাধুকে অন্ন দিয়া, বস্ত্র 

দিয়া,পীড়িতকে শুশ্রষা করিয়া,আর্তের আত্তি দূর করিয়া,__নৃযজ্ঞ করিয়া 
থাকেন। অনেকে পস্তপক্ষীকেও আহার দিয়া, পিজ্রাপোল প্রভর্তি 

সংস্থাপন করিয়া ভূতযজ্ঞ করিয়া থাকেন। অনেকে নিঃস্বার্থভাবে শাস্ত্র 

অধ্যয়ন ও অধ্যাপন করিয়া, লোককে জ্ঞানোপদেশ দিয়া ও ধর্্মকন্মে 

প্রবৃত্ত করাইয়া খ'ষখণ শোধ করিতে যত্ব করেন। অতএব বৈদিক 

বজ্ঞযুগ চলিয়া গেলেও 'যজ্ঞ'কর্্ম লোপ পায় নাই। ভগবান্ পরে চতুর 
অধ্যায়ে নানাপ্প যজ্ঞের কথ!-দ্রবাযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, শ্বাধ্যায়যজ্ঞ, জ্ঞান 

যজ্ঞের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তে সকল যজ্তও একেবারে লোপ 

পার নাই। অতএব ভগবানের এই যক্ষ সম্বন্ধে উপদেশ ব্যর্থ নহে। 

পঞ্চমহাযভন্ত___পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, খণশোধার্থ আমাদের পঞ্চ মহা- 

যজ্ঞ অবশ্ঠ কর্তব্য। শান্ত্রানুদারে আমরা নিক্ন যোনি হইতে কত জন্ম 

ভ্রমণ করিয়া তবে মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াছি] পরে কত তামসিক ও' 

রাজধিক-প্ররুতিংপ্রধান নিয় মনুষ্যজন্ম অ্রমণ করিয়া, তবে সত্ব-প্রকৃতি- 

প্রধান মনুযাজন্ম লাভ করিয়াছি । আর আমর! এই শ্রেষ্ঠ মনুষ্যজন্ম লাভ 

করিবার পূর্ব পর্য্স্ত প্রতি জন্মে কেবল “গ্রহণ” করিয়াই আসিয়াছি। 

ইচ্ছা করিয়া কখন তাগাত্মক কর্ম করি নাই। অর্থাৎ যে জন্মে বাহ! 

উপাদেয়, সথখদ ও শরীরযাত্রা নির্বাহার্থ প্রয়োজন, তাহা! অপরের নিকট 
__অন্ত ভূতের নিকট গ্রহণ করিয়াই আসিয়াছি ) আমাদের যাহা! উপাদেয়, 

স্থথকর ও প্রয়োজনীয়, কখন তা€। অপরকে দিই নাই। যদি কখন দিয়া 

থাঁকি, তবে অনিচ্ছাক্রমে গ্রকৃতির বা অপরের দ্বার1 বাধ্য হইয়া দান 

করিয়াছি । এখন শ্রেষ্ঠ মানবজন্ম লাভ করিয়া, আমাদের এই খণ 

শোধের সময় আসিয়াছে । এখন হইতে-_জন্মজন্ম ধরিয়া যে গ্রহণ করি- 

যাছি, যে খাণ করিয্বাছি, তাহা শোধ” তে হইবে । যাহা লইয়াছি, 
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তাহ! দিতে হইবে । এই ধণশোধের জন্ত আমাদের এই পরার্থ বা পরের 

তৃপ্তি জন্ত ত্যাগাত্মক পঞ্চ মহাধজ্ঞ করিতে কইবে। * 

ত্যাগাত্মক কণ্ম,_-ঘাদ কখন সে খণশোধের সম্ভব৭ হয়, তখনও 

এ ত্যাগাত্মক পরার্থ কর্মের শেষ হয় না। তখনও শাহাদের নিষ্ষামভাবে 

ত্যাগায্সক কন্মা করিতে হইবে ।, এই ছুঃখময়--এই তাপময় জগতে 

ভূতগণের এই আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক দুঃখ তাপ 
পি নি এপাশ পিপি পাপ টির পা শট পাস পপ শশী তি শপ সপ শপ সপ পপ ৮৩৩ 

ক পুর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, এই পঞ্চ নহাঘজ্ঞ সবার প্রধানত; আমাদের দেবখ্ণ, 
খ্বাবিখ্ণ, পিতৃঙ্ধণ, মনুষ্যধণ ও ভূঙখ্ধণ শোধ করিবার চে! করিতে হয়। আমর! 
অন্মজন্ম ধররয়। এই দেবতাদি সকলের নিকট খলী। এক কথার আমরা সর্বভূতের 
নিকট কোন না কোন প্রকাবে ধণী। সেখপেণ তত্ব এখ্বংল বুঝিবার প্রয়োজৰ নাট, 
সেই ধণ কিকপে শোধ করিতে হয়, কিরা'প সকলকে তৃপ্ু করিত হয়, তাহা এগ্চলে 
সংক্ষেপে বুঝিতে হইবে । 

শ্রতিতে খু মহাযজ্ঞেস কথ। উক্ত হইয়ানছধে। এহদাঞপাক উপান্ষদে অংডে-_ 
“অখো অরং ব। আশ্র। নর্বেধাং ভৃতানাং লোকঃ। স বচ্দুহোতি যদ যজতে চেন 
দেবানাং লোক: । অথ যদণুরুঃ£ তেন খবংপণাম। অথ বৎ পিতৃভো। লিপুনাতি ধং 
প্রজাম্ ইচ্ছে, “তন পিতৃণ।ম্। অথ বন্মগুষান বাদহতে যদভে]হশনং দদতি তেন 
মন্থধাশ।ন্। অথ যৎ পশুভ।ঃ ভৃণোদকং বিন্দত তেন পশুনাম। যদস্য গৃহেহু শ্বাপদ! 
ব্্নাংস্গাপিপীলিকাত্য উপকীবন্তি তেন তেহাং লোক 2১৮ ( খৃহদারপযক, ১।৪।১৬ )। 

ইহার সংক্ষপ্ত অর্থ এই যে, এ আফ্। ( গৃহশ্রমী পুকহ) সর্াভুতের লোক 
( হন্ঞ। শ্বীয্বব ও আশ্রমবিহিত কর্ম দ্বার।) সকলের তৃপ্তি সাধন করেন। তিনি থে 
ছোষ ও বাগ করেন, তাহাতে দেবগপের ভোগ বা তৃপ্তিনাধন হয়। তিনি প্রতিদিন জন 
বচন(ম্বাধ্ায়) স্বার। খবিদের তৃত্থি সাধন ক্রেন, তিনি যে পিওেদক'দ দান কেন, ও 
প্রজ। উৎপাদন করেন, তাছ1.ত শিতৃগণ তৃপ্ত হন। তিনিষে মগুয্যগণকে বাস গুর্র 
দেব, তাহাতে মনুষ্যগণ তৃপ্ত হয়। তিনিষে পশুদের ভৃপোদক দেন, হাহাতে পশ্দলোক 
তৃপ্ত হয়। তিনি যেগূহছপালিত পশুপক্ষী এবং যে কাঁট পতঙ্গদিগকে পিগীলিক[.দগ 
পর্যন্ত পোষণ করেন, তাহাতে সেই সেই লোক তৃপ্ত হয়। মাণব-ধর্ঘশান্তরে এঠ পঞ্চ 
মহাবজ্ের মধ্যে ধ হজ্জ কে ব্রহ্মবঞ্জ বল। হইয়াছে । বখ1-_ 

“অধ্যাপন: ব্রন্মবজ্ঞ: পিতৃবজন্ত তর্পণম 
হোষে। দৈবে! বলিভোতে। নৃযজ্ঞোহতিধি পূজনদহ্ ৪”-_মন্ুসংছি 51,৩1৭ ০ 

এই পঞ্চ যহাযজ্ের কথা পুবর্ষ উতভ হইয়াছে এস্লে তাহার অঃ উল্লেগের 

প্রয়োজন নাই। 
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যথাসাধ্য দূর করিবার জন্য--অলোৌকিক দয়! বা অন্ুকম্পাবশে তাহাদের 
পরহিতার্থ কর্ম করিতে হয়,_-প্রতিদানের বা কোনরূপ ফলের অপেক্ষা 

না রাখিয়া এই পরার্থ কর্ম করিতে হয়। এই লোকহিতার্থ ,কন্ম 

স্থান, কাল ও পাত্র অনুসারে যেরূপ প্রয়োজন হয়, তদনুবূপ 

করিতে হয়। ত্বাহারা তখন ভগবানের দিব্য জন্ম ও কর্ম সম্মুখে 

আদর্শ রাখিয়া, লোকসংগ্রহার্থ, সমাজরক্ষার্থ বিহিত কর্ম করেন। 

তাঁহার! লোকসংগ্রহার্থ কর্মে, সমাজরক্ষার্থ কর্মে, সমাজের ধর্ম" 

সংস্থাপনার্থ কর্মে, এই জগৎচক্র-প্রবর্তীনরূপ কন্ধমে ভগবানের সহায় 

হইয়া-_নিমিন্ত হইয়া, ভগবানকে অনুসরণ করিয়া, লোক-প্রয়োজনার্থ 
কন্ম করেন। 

এইরূপে সকলের পক্ষেই কম্মযোগ অনুষ্ঠেয় । যাহার! যোগারূঢ় হইতে 

চাহেন, তাহাদের পক্ষে যেমন কর্মযোগ অবলম্বনীয়, সেইরূপ ধাহার! 

যোগারূঢ় অথবা আত্মীতে বা ঈশ্বরে যোগস্থ হইয়াছেন, তাহাদের পক্ষেও 

পরহিতার্থ এই কর্্মযোগ অনুষ্ঠেয় । কর্ম্মযোগ্ন সর্ব! অবলম্বনীয়, ইহাই 

ভগবানের উপদেশ । 

মুমুক্ষু ও মুক্ত মহায্মা-_ সকলের পক্ষেই যে এই নিষ্ধাম লোকহিতা্থ 

কন্ধু অনুষ্ঠেয়, তাহার অন্ত কারণও আছে। তাহার উল্লেখ করিবার 

পুর্বে এই কর্দযোগ সম্বন্ধে ষে কয়েকটি আপত্তি হইতে পারে, এনস্কলে 

তাহার মধ্যে যাহ! প্রধান, তাহার আলোচন৷ করা কর্তব্য । 

কন্মযোগ সম্বন্ধে প্রথম আপত্তি 1-_-শঙ্করাচার্যয-গ্রমুখ পণ্ডিতগণের 

মতে কর্মযোগ-_চিত্বপগুদ্ধির জন্য নিগ়াধিকারীরই অন্ুষ্ঠের । চিত্ত শুদ্ধ 

হইলে, নির্মল চিত্তে জ্ঞাননূর্য্য প্রকাশিত হইলে, আর কর্মযোগানু- 

ঠানের প্রয়োজন থাকে না। শঙ্করাচার্য ষে অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়াছেন, 

তদনুসারে অবশ্ত এই মতই সঙ্গত.। ব্রঙ্ধ সত্য-_-একমাত্র অদ্বিতীয় তত্ব। 

জীব ব্রক্গই । জীবে ও ত্রহ্গে ন্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই। এই জগত ব্যব- 
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হারিক ভাবে সত হইলেও, ইহা মায়া-কল্িত, ইন্ত্রজালবত, গন্ধব্বনগরবৎ 

মিথ্যা ন্বপ্নময় | রজ্ছু যেমন সর্পভ্রমের উপাদান-কারণ, ব্রহ্মও সেইরূপ 

এজগাতের উপাদান-কাঁরণ | জীব অজ্ঞান বশত: বা! অবিস্া-হেতু আপনার 

রহ্স্বরূপ না জানিয়া ্ঃখ পায় ও মুগ্ধ হয়। ব্রহ্ষই অবিস্তা-হেতু জীববূপ 
হইয়। অজ্ঞান দ্বাৰা এই সংসার ভোগ করেন। অবিষ্ভাবশে জীব 

অনাজ্স দেহাদ্দিতে আত্মাধান করিয়। চঃথ পায় । সুতরাং জ্ঞানী 

যখন এই তন্বজ্ঞান লাভ করিয়া! আপনার প্রকৃত স্বরূপ জানিতে পারেন, 

তখন তিনি এ জগংকে সপ্রময় দেখেন। তাহার নিকট জগতের হিতার্থ 

কর্ম, জীবের হিতার্থ কর্ম, সমাজের ছিতার্থ কম্ম, শাস্ত্ববিছিত স্বধন্মান্থযায়ী 

কন্ম__সমুদায় 'অবিস্ভামূলক। শঙ্কর বলেন,-বেদ প্রতি শাস্ত্র সমুদায় ই 

অবিগ্ভামূলক ভেদ-প্রতিষ্ঠাপক। অত এব যিনি বিদ্ধান্, তিনি দ্র শ্বকপে 
এই অবিগ্ঠার লীলা দশন করিবেন হ্বাত্র-_-তিনি তাহাতে যোগ দিবেন কেন? 

শঙ্করেষ এই মতানুলারে অহগ্কা মমতা অভ্ঞানমূলক, সংসারে স্্ী-পুআদি 

সন্বন্ধ অবিগ্ভামূলক, হাতার সুখ-ছুঃখাদিতে আমার সুখ-দুঃখ বোধ 

অবিস্তামূলক । অতএব অপরের প্রতি মমতা ও মমতাবশে কম্ম সমুদায়হ 

অন্ঞানরৃত। যে বাক্কি সত্য মতা এই মের অনুসরণ করে, সে বানি 

তাহার সন্বুথে যদি কোন ক্ষুধার্ত অন্না ভাবে মরিয়। মাইতে বসিয়াছে, 

সামর্থ্য থাকিলেও, তাহাকে, এক মুষ্টি মনন দিয়া রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত 

হইতে পাপ্সে না। তাহা বাবহারিক ভবে সত্য হইলেও পর্কুত পঞ্ক 

ভ্রম মাত্র ননে করিয়া সেবিচপিত হইবে না । আবণ, সে আপনাকে 

ঘঅকর্ত। জানিয়া নিশ্েই থাকবে। তাহার কাছে পরার কথ, 

লোকসংগ্রহার্থ কম্ম, সমাজরক্ষার্থ কম্ম_-এ সনুদান্গই শ্রম, মায়ার বেলা। 

আচার্া শঙ্করের এ মত যদি সত্য ভয়, "তবে দয়ং ভগবান লোকস' গ্রতার্থ, 

ধর্ম-সংস্থাপনার্থ, জগতের রক্ষার্থ কর্ম করেন কেন? এবং সে কর্ধ কারতে 

সকলকে উপদেশই বা দিয়াছেন কেন? ইহার অর্থকি? শক্ষরাচার্সোর 
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মতানুসারে ইহার একমাত্র উত্তর, পরমেশ্বর ও এই মায়াযুক্ত। পারমাধিক 

অর্থে সগুণ ব্রদ্ধের বা পরমেশ্বরের এই জগতের স্থষ্টি-ছ্থিতি-লয়ে যে কর্তৃত্ব 

তাহা মায়াময়__অবিদ্যামূলক | ভগবানের এ উপদেশ বাবভারিক ৮ , 

শন্কবাচাধ্য শুদ্ধ অঠগৈত মত প্রতি্ঠ। করিয়া, তন্মদলে কঠোর স্তায়- 
শান্্-সঙ্গত যুক্তি অবলম্বন করিয়া (01712970949 19810 ), তাহা হইতে 

যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহ! অপরিহ্ার্য্য। সে সিদ্ধান্ত অথগ্ড- 

নায়, ইহ! অনেক পাশ্চাতা পণ্ডিতও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। 

কিন্ত ইহা অবশ্ত বলিতে হুইৰে যে, তাহার এই মত অন্গনরণ করিলে 

সমাজ থাকে না, মনুষ্যত্ব থাকে না,_সর্বত্র বিশৃঙ্খল] উপস্থিত হয়,__- 

ভগবান্ গীতায় যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা মিথ্যা হইয়৷ যায়, অথবা 
তাহার কেবল ব্যবহারিক সত্যত৷ পাকে মাত্র। শঙ্করাচাধ্য গীতায় উপ- 

দেশের এই ব্যবহারিক সত্যতাই স্বীকার করিয়াছেন। গীতা ভাষ্যের 

প্রথমেই তিনি বলিয়াছেন যে, ভগবান্ 'এই জগৎ স্থষ্ট করিয়া জগতের 

বক্ষার্থ সনক-সনন্দনাদি খষদিগকে নিবৃত্তিধর্ম গ্রহণ কণাইয়ছিলেন, এবং 

মন্ধু দক্ষ গ্রুতি প্রজাপতিদিগকে প্রবুৰিধন্দ্ হণ করাইয়াছিলেন। 

তিনি গীতা-ব্যাধ্যার আর কোন কথ! বগেন নাই বটে, কিন্তু বেদান্ত- 

দর্শনের ব্যাথ্যায় এই প্রপঞ্চ মিথ্যা ও ব্রহ্মের সগুণ ভাব পারমাধথিক 

অর্থে অসতা, এ কথা বলিয়াছেন। 

আমর! তাহার এই অভিমত সত্বেও বলিতে বাধা যে, ভগবান্ গীতায় 

যে উপদেশ শিয়াছেন, "তাহ! পারমাপণিক সতা । বিন ভগবানে বিশ্বাস- 

বান্, ঈশ্বরে তক্তিমান্--তিনি ইহা স্বীকার করিতে বাধা । শ্রুতি অঙ্থ- 
সারেও ইহাই সিদ্ধান্ত হয়। এ তত্ব আমরা পরে ত্রায়াদশ অধ্যায়ের 

বাখ্যায় বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । শঙ্গর যে বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ স্বশুঃসিদ্ধবূপে 
গ্রহণ কাঃয়। ও তন্মলে তাঁহার মত স্থাপন করিয়া, তাহার উপর গীতা ব্যাখ্যা 

করিয়াছেন, সে ন্বতঃসিঙ্ধ গ্রাহ্থ নহে ।' গীতার আরস্ত উপসংহ্র প্রন্তৃতি 
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সামঞ্জন্ত করিলে দ্বৈতাদৈতবাদই গ্রাহ ও প্রকৃত তত্ব বলিয়' মনে হয় । 
তাহাতে অত্বত ও ঘত্বৈতৈ এই ছুই পরম্পর-বিরোধী মতের সামঞ্জন্ 

(৯৮015515 ) হয়। এই দ্বৈতাদবৈতবাদ অনুসরণ করিয়া আমর। গীতা 

বুঝিতে চে! করিয়াছি । তাহাতে শীতার আদাস্ত কোথও বিরোধ 
থাকে না। এক নৈতাৈতবাদানুসারে ব্রঙ্গের সগুণ ও নিগণ ভাব 

উভয়ই সত্য। বঙ্গ মায়াশক্তিসুক্ত | মায়া মিথ্যা বা অবস্ত নহে। 

মায়া রঙ্গেরই পরা শ'ঞ্ । মার়াধুজ্ ব্রহ্ম সগ্তপ। শঞ্রি ও শক্তিমানে 

ভেদ নাই। শক্তিমান হইতে শক্ির পুথক্ সত্তা নাই । সেই মার়াশক্তির 

কান্য জীব ও জগৎ যাহ! ব্রদ্দেই বিবাহিত, তাহা সত্য-_পারমাথিক সতা। 

এ জগৎ সত্য, এ মনুষযাসমাজ সতা, মানু তাহাতে অক্তানবশে সুখ হঃখ 

ভোগ করে, পাপ পুণ্য কর্ম করে ও কর্মফলে শ্বগ নরক ভোগ করে 

ইহা! সতা। অবশ্য অজ্ঞান হেতু মাহযষের এবং লীব-সাধারণের এহ ভোগ 

»য়। সেই অঙ্জান দূর করিয়া মানুষকে নক্ত হহতে হয় । ধিনি জ্ঞানী, 
নতি নুযুক্ষুকে সেই মুক্তির পথে সাহাবা করেন, তিনি জগতের পক্ষার্থ__ 

জ।বরক্ষার্থ সেই 'শবমন় মঙ্গলময়ের মঙ্গল অভি পয়াগসারে কম্ম করেন, 

এ শন্বও সত্য । যিনি জ্ঞানী, 'তনি অবিদ্যাবশে বা অন্ঞানবশে এই পরার্থ 

কম্ম করেন না। তিনি আত্মসংগ হুইয়া__-মাপনাব স্বরূপে অবস্থিত হহয়া _- 

স্ট্ধ জ্ঞানন্বকপে থাকির।, এবং সেই জ্ঞানতেঠ বাস্থদেবহ সব-_এহ বিঞ্ঞানে 

অবস্থিত হইয়া, সহ হে আপনাতে ৭ সকলকে বাস্থদেবে দশন কিয়? 

এই আতস্মস্বূপণ সকলেব হিতার্থ-শ্গপ্রক(তিকে নিয়মিত কপগা কর্তব্য 

কল্ম করেন। আমরা এই তত্ব গীতা হইতে পুলিতে চেঠা করিয়া ছ। 

দ্বিতীয় মাপত্তি--ইহার দ্বিতীক্ম আপও ৫5 "ম, পুঙষ বদি সবর 

পতঃ অকর্ত। ৭ প্রতি হইতে ম্বতম্ব হয়) তবে জ্ঞানার প্রা কষ্মযোগের 

উপদেশ কিন্ুপে সম্ভব? সাংখা জ্ঞান, লাভ হইলে তপুঙ্ষষ আপনার 

স্বরূপ জানিতে পারিস! প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। বদ -স প্রকৃতি 
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হইতে মুক্ত হয়, তবে মুক্ত পুরুষ কর্ম করিবে কিরূপে? ভগবান্ ত 

বলিয়াছেন,-- 

প্প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মমাণি সর্বশঃ | 

অহস্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥ 

তত্ববিত্ব, মহাবাহো গুণকর্্মবিভাগয়োঃ | 

গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা! ন সজ্জতে ॥”+ (৩.২৭-২৮) 

পরে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এই কথাই বিবুত হুইয়াছে,__ 

“কার্ধ্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিকচ্যতে। 

পুরুষঃ স্থথদুঃখানাং ভোক্ত-ত্বে হেতুরুচ্যতে ॥ 

পুরুষঃ প্রক্কতিস্থে! হি তুঙক্কে প্রক্কৃতিজান্ গুণান্। 
কারণং গুণসঙ্গোহস্ত সদস্দযোনিজন্মন্্ ॥'” (১৩।২০-২৯) 

পুরুষ যে অকর্তা--কেবল ভোক্তা মাত্র, তাহা আরও স্পষ্ট করিয়া 

উক্ত হইয়াছে,_ 
“প্রক্কত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ। 
যঃ পশ্ঠতি তথা স্মান্মকর্তারং স পশ্ততি ॥৮ (১১২৯) 

এই প্রকৃতি ও প্রক্কতিজ খ্রিগুণের স্বরূপ ও বৃত্তি চতুর্দশ অধ্যায়ে ৫ম 

হইতে .৮শ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে, এবং তাহার পর উক্ত হুইয়াছে 

যে,স 

 নান্ং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদ? দ্রষ্টানুপশ্তাতি | 

গুণেভ)শ্চ পরং বেস্তি মদ্তাবং সোহধিগচ্ছতি ॥৮' (১৪।১৯ ) 

অত্তএব ইহ! হইতে অবশ্য বলিতে হয় যে, পুরুষ স্বরূপতঃ কেবল 

্ষ্টা, দে কখনও কর্তা নহে। সে অজ্ঞানবশে, গুণদঙ্গ হেতু ভোক্তা 

হয় মা। নতুবা পুরুষ স্বরূপতঃ ভোক্তাও নহে। অতএব এই গীতা 

অনুসারেই বলিতে পার! যায় যে, পুরুষ অকর্তা। তবে ভগবানের এই 

নিফাম কর্মের উপদেশ কিরুপে *শব? শঙ্করাচার্ধয বেদাস্তদর্শনের 
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অছৈতবাদ অনুসারে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সাংখ্যদর্শনেরও ত সেই 
সিজান্ত। কেন না, সাংখ্যদর্শন অনুসারে পুরুষ “জ্ঞ“ম্বরূপ বুদ্ধন্বভাব ) পুরুষ 
কর্ত! নহে, কর্তৃ-ভাবের স্তায় ভোক্ু -ভাব৪ তাহার অজ্ঞানমূলক | অতএৰ 

গীতায় পুর্ববাপর সামঞ্জস্য করিন্না বুকিতে হইলে, অবশ্ঠ বলিতে হইবে যে, 
কর্ম্দমযোগ নিম্নাধিকারী দেহীর জন্যই উপদিষ্ট হইয়াছে । সাংখ্য জ্ঞানীর 

বা আত্মদর্শার কর্মযোগে অধিকার নাই | এ সম্বন্ধে বেদান্ত ও সাংখ্যদর্শনের 
যাহ] সিদ্ধান্ত, গীতারও তাহাই সিদ্ধান্ত, ইহ! অব্য স্বীকার করিতে হইবে। 

এই আপন্তি গুরুতর । প্রথমে গীতা হইতেই আমরা ইহার উত্তর 

দিতে চেষ্টা করিব । ভগবান্ বলিয়াছেন,--ত্রিলোকে তাহার কোন কম্ধ 
নাই, অথ5 তিনি কর্মে প্রবৃত্ত । তিনি ধর্শরক্ষার্থ অবতীর্ণ হন, এবং 

অবতীর্ণ হইয়া কম্ম করেন। তিনি অজ, অব্যর়াত্মা, এবং ভূতগণের ঈশ্বয় 
5ইয়াও ধণ্ম স্থাপন, সাধুদেব পরিত্রাণ ও ছদ্কতের বিনাশজন্ যুগে যুগে 
যখন যে স্থানে ও যে কালে ধর্মের গ্লানি ও অধর্থের অন্বাথান তয়, তখন 
'তথায় অবতীর্ণ হন। কিন্খপে তিনি অবতীর্ণ হন ৭ কর্ণ করেন, ইভার 

উত্তর স্বকূপে ভগবান্ বলিয়াছেন-__ 

"প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যায্মমায়রা | ( গীতা,--81৬) 

ইহা! ভগবানের অবতারের কথা। ভগবান্ এই জগতের অষ্টা ও 

সহর্তী। কিন্ধূপে তিনি এই জগতের স্যষ্টি পয় করেন, সে সম্বন্ধে 

বলয়াছেন- ] * 

“ময়াধাক্ষেপ প্রকৃতিঃ স্থর়তে সচরাচরম 1” (৯১৬ )। 

এবং ““প্রকৃতিং স্নামবষ্টভ্য বিশ্জামি পুনঃ পুনঃ 

ভূতগ্রামমিমং কংশমবশং প্রক্তেব শাৎ ॥% 

ভূতগণ কাল্লিক প্রলয়ে অবশ হইয়া প্রক্কতিতে লীন 'কে, ভগবান 

কল্লারস্তে পুনর্বার সেই প্ররুতি হইতে" তাছাদিগকে সৃষ্টি ( বিশ্ষ্টি বা 
বিসজ্জঞন করেন )। 

২২ 
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অতএব ভগবান্ স্বয়ং অকর্ত! হুইয়াও কম্ম করেন। পরমাস্ম-্বরূপে 

তিনি অকর্ত৷ হইলেও তাহার স্ব প্রকৃতিতে তিনি অধিঠিত থাকিয়া প্রক্কতির 

কর্মে অধ্যক্ষতা করেন। এই অধ্যক্ষতাতেই ভগবানের কর্তৃত্ব । অতএব 

ভগবান্ যদি অকর্ত! হইয়া এইরূপে কর্খ করিতে পারেন,_নিজ' 
প্রকৃতিকে নিক্মিত করিয়৷ নিজ কল্পনানুসারে জগতের স্থষ্টি ও লয় করিতে 

পারেন, অবতীর্ণ হইয়া! লোকসংগ্রহার্থ কন্ম করিতে পারেন, তবে বে 

জ্ঞানী আত্মন্বরপে অবস্থান করেন, নিজের অকর্তৃত্ব ভাব জানেন, 

যিনি অকর্্মে কর্ম দর্শন করেন, ও কর্মে অকর্ম্ম দর্শন করেন (৪1১৮ ), 

তিনিও প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া,_-প্রকৃতিকে নিজের অধ্যক্ষতায় 

নিয়মিত করিয়া--পরিচালিত করিয়।, ও নিজে অবর্তীা স্বরূপে থাকিয়৷ কম 

করিতে পারিবেন না কেন? 

ভগবান্ পরে বলিয়াছেন,__প্ররুতি পুরুন উভয়েই অনাদি (১৩1১৯)। 

পুরুষ ক্ষেত্ররূপ দেহে অবস্থিত হইয়া দেহী হন। সেই ক্ষেত্র প্রকৃতি 

হইতে উৎপন্ন । পুরুষ সেই ক্ষেত্রস্থ হইয়া ক্ষেত্রজ্ঞ হন। এই ক্ষেত্র- 

ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগে স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় সত্ববের উদ্ভব হয় (১৩/২৬)। 

এই ক্ষেত্রজ্বর্ূপে পুরুষ, ক্ষেত্রৰূপ প্ররুতির সহিত নিত্যসন্বদ্ধ। যখন 

সাংখ্যজ্ঞান হয়, 'প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক-জ্ঞান হয়, তখন পুরুষ প্রকত হইতে 

আপনার পার্থক্য জানিতে পারেন,--প্ররুতিস্থ ব্রিগুণের অতীত হইতে 

পারেন। কিন্তু এই জ্ঞান হইলেই পুরুষ প্রক্কৃতি হইতে বিষুক্ত হন না। 
ভগবান্ স্বয়ং তাহার শ্প্রকৃতিতে যৃক্ত। ব্রহ্ম মায়াখ্য পরা-শক্তি-যুক্ত । 

ব্রন্দের নিগুণভাবেও এই শক্তি বীজরূপে থাকে মাত্র, তাহার ধবংস হয় 

না। শক্তির ধ্বংস নাই। শক্তি ও শক্তিমানে প্রভেদও নাই। সঞ্জণ 

ভাবে ব্রহ্মের এই জ্ঞানবলক্রিয়াত্মিক! পরাশক্তি কার্য্যোনুখী হইয়! এই 

জগৎ রূপে পরিণত হয় মাত্র । . জীব যদি ব্রহ্গস্থবরূপ হয়, তবে জীব কখন 

এই শক্তি ছাড়া থাকিতে পারে ন!। প্রক্কৃতি সেই পরম! মায়'শক্তিরই 
শট 
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কার্যারূপ। এজন ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-যোগে ব। পুরুষ-প্রকূতি-যোগে এই জড়- 

জীবময় জগতের বিকাশ ও স্থিতি হয়। 

অতএব যিনি সাংখ্যজ্ঞানে বা আত্মজ্ঞানে সিদ্ধ হন, তিনি প্রকৃতির 

বন্ধন হইতে মুক্ত হন মাত্র--প্রকৃতিকে ত্যাগ করেন না, ত্যাগ করিতেও 

পারেন না। তিনি প্রক্কৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হইলে প্রকৃতিকে বশীভূত 
করেন, আর প্রকৃতির বশ থাকেন না । এক্সন্ত যিনি হ্িতপ্রজ্ঞ, ধিনি 

তিগুণাতীত, তিনিও পএ্রকৃতিযুক,_-তিনি ভগবানের স্তায় স্বপ্রক্তিতে 

অধিষ্ঠিত থাকিয়া, তাহাকে নিয়মিত করেন। তাহারই অধ্যক্ষতান্ন প্রক্কৃতি 

কন্মে প্রবন্তিত হয়। এই অধ্যক্ষতা হেতু তাহাকে তখন প্রককতিরত 
কর্মের কর্তা বলা যায়। 

বাস্তবিক তখনই তিনি কর্তা হন। যতক্ষণ তিনি প্ররুতির বা 

প্রকৃতিজ ত্রিগুণের বশীভূত থাকেন, ততক্ষণ প্রকৃতি আপনার শ্বভাবা 
ছসানে কন্মেশ্বতঃ প্রবতিত হয়। তখন পুরুষ প্রক্ুতিকে নিয়মিত করিতে 

পারেন না, অথচ অহঙ্কারবশে আপনাকে কর্তা মনে করেন! বাস্তবিক 

তখন পুরুষ মকর্ত। বটে। কিন্তু যখন সেনাপতির সৈগ-চালনার সার 

পুরুষ স্বপ্রক্ৃতিকে বিহিত ও কর্তব্য কর্মে নিয়মিত করিতে পারেন, 

প্রকৃতিজ কামক্রোধের বশীভূত হন ন!, ওথনই তাহাকে সেই প্রক্কৃতির 

কর্মে প্রকৃত কর্তা বল! যায়। 

এন্থলে যে কথা বল! হইল, তাহ! আপাততঃ সাংখ্যদশনের সিদ্ধার্্ের 
বিরোধী বোধ হয়। সাংখাদর্শনে আছে যে, প্রপ্লতি পুরুষক্ক এক- 

বার দৃ্ হইয়া পুনর্বার দর্শনের বিষয় হয় না (কারিকা, ৬১)। এবং, 

প্রক্কৃতি ও, “আমি দৃষ্ট হুইয়াছি, বুঝিয়া, কার্য হইতে নিবৃত তয় (কারিকা, 

৬৬)। অতএব এই" মতাহুসারে পুরুষের শ্বন্ধূপ ভ্ঞান হইলে অর্থাৎ 

প্রক্কৃতি*পুক্রষ-বিবেক-জ্ঞান হইলে, পুরুষ্ মুক্ত হন, তখন আর তাহার 

কোন কার্য্য থাকে না। 



৩৪২ জ্রীমদৃভগবদ্গীতা । 

পারেন, তাহাকে নিজ জ্ঞানানুপারে কর্তব্য কর্মে নিয়মিত ও পরিচালিত 

করিতে পারেন। 

তৃতীয় আপত্তি ।__-এই নিষ্ষাম কর্পুযোগ যে উচ্চাধিকারী জ্ঞান- 

যোগীরও বিহিত, এস্থলে সেই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আর একটি মাত্র আপত্তি 

উল্লেথ কর! আবশ্ঠক । কর্মমাত্রেই কাম-মূলক । যেখানে কোন কাম" 

নাই, সেখানে কোনরূপ কর্প্রবৃত্তি থাকিতে পারে না। স্বার্থ কর্ম 

হউক, পরার্থ কণ্ম হউক, সকল কর্মের মূলে এই “কাম” থাকে । অতএব 

নিফাম কন্মন অসম্ভব। একথা এক অর্থে সত্য । শ্রুতি হইতে জানা যায় 

যে, ব্রহ্মই বহু হইবার কামনা করিয়। এই জগৎ স্থষ্টি করেন।-_ 

"সোহকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয 1৮ ( তৈত্তিরীয়, উপ, ২৩১ )। 

এই কাম হইতে সংকল্পের উৎপন্তি। ('সংকল্পপ্রভাবান্ কামানু 

__ ইতি গীতা, ৬২৪ )। বর্গ বহু হইবার কামন করিয়া ঈক্ষণ-পুর্নক 

সংকল্প করিয়! জগৎ সষ্টি করেন। 

শ্রতিতে আছে পুরুষ ও মনোময়। মনের ধন্ম বা শ্বরূপ কামসন্কল্প 

প্রভৃতি । এজন্য পুরুষও কামময়। (বৃহদারণ্যক, ১৯১১ ) 8181৫ )। 

এই আত্মাই-_ 

“সত্যকামঃ সত্যসংকল্প১* (ছান্দোগ্য উপ, ৮১।৫)। যিনি 

আত্মাকে জানিয়া এ লোক হইতে প্রয়াণ করেন, তিনিও সর্বলোকে 

কামচারী হন, 

্য ইহ আত্মানমনুবিগ্ত ব্রজস্তি এতাংশ্চ সত্যান্ কাম।ং স্তেষাং সর্ষেধু 

লোকেধু কামচরো! ভবতি।* (ছান্দোগ্য উপ, ৮১৬ )। 

এই মুল “কাম”-তত্ব আমরা পরে বিবৃত করিব। কিন্তু ভগবান্ 

এ স্থলে সে “কামের কথা ঠিক বলেন নাই। আমর! পুর্বে ৩৭, ৩৮ 

শ্নোকের ব্যাধ্যায় ইহা দেখিয়াছি। . গীতায় যে কামের কথা উক্ত হই- 

“য়াছে, তাহ! রজোগুণসমুস্তব (৩1৩৭ )। এ কাম মনোগত”( ২৫৫ )। 
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বিষয়ভোগ.নিবন্ধন বিষয়ে যে আসক্তি ব1 সঙ্গ হয়, তাহা! হইতেই এই 

কামের উৎপত্তি (২৬২)। স্থথজ বিষয়ের (প্রতি অনুরাগই এই 

কামের উতপত্তি-হেতু। নেই অনুরাগ হইতে কাম, কাম হইতে সেই 

* বিষয়-গ্রহণেচ্ছা ও সেই বিষয়-লাভ হইলে তাহা ভোগের ইচ্ছ! হয়। 

এবং এই ইচ্ছা হইতেই আমাদের কন্মে প্রবৃত্তি হয়। এই কাম, এবং 

কাম প্রতিহত হইলে যে ক্রোধ তাহা, আমাদের স্বার্থ কন্মে প্রণোদিত 

করে। ইহা সর্ধরূপ পরার্থ কর্মের অস্তরায়,_-কম্মযোগের অন্তরায় । 

ইহা হইতেই লোকে পাপাচরণ করে (৩।৩৬,৩৭), এই কাম দুষ্পর 

(৩৩৯ ) ১৬১০), ইহ মহাশন মহাপাপ]1 (৩1৩৭), 'এই কাম ক্রোধ আর 

লোভই ত্রিবিধ নরকের দ্বার (১৬২১ )1 এই কাম, ক্রোধ ও কাম- 

মূল 'রাগ”কে ভগবান্ ত্যাগ কত্িবার উপদেশ দিদ্াছেন (২1৭১) ৭1১১ )। 

'ভগবান্ এই রজো গ্ুণ-সমুদ্ধব কামকে ত্যাগ করিগ্া নিষ্ফাম হইবার উপ- 

দেশ দিয়াছেন। এগ কাম ঈন্দ্রি্ মন এ বুদ্ধকে আশ্রয় করিয়া জ্ঞানকে 

"আবর্িত করিয়া দেয় ! ২1৩৯) ৭1২*)। এই কাম আমাদের জ্ঞান 

বিজ্ঞানকে নই করে (৩19১ )। ইহা আমাদের হিতাহিত জ্ঞান, কণ্তব- 

কর্ণবা জ্ঞানকে হরণ করে,__-আমাদ্িগকে পরহিতার্থ কর্তব্য কর্ম করিতে 

দেন না, স্বধন্মীচরণে বাধা (দেয় । অতএব এই রজোগুণজ্ কামকে 

ত্যাগ করিয়! নিষ্কামভাবে কন্দমযোগের অনুষ্ঠানে কোনরূপ আপত্তি 

হইতে পারে না। আত্মার শুদ্ধ “কাম, দ্বার! সেই নিদ্দাম কর্দষেগের 

অনুষ্ঠানে কোন বাধা হয় না। অতএব রজোগুণোষ্কব কাম ত্যাগ করিয়! 

সর্বাবস্থায় ভ্তানার্থার ও জ্ঞানীর কম্মযোগ অনুষ্ঠের | ইহাই ভগবানের 

উপদেশ। 

কন্দমযোগ তব্ব---উচ্চাধিকারীর পক্ষেও যে কন্দ্রযোগ অনুষ্ের। সে 

সম্বন্ধে যাহ! প্রধান আপত্তি, তাহ! উক্ত হইল। এক্ষণে এই কম্্মযোগ 

বন্ধে যাহ! শেষ কথা, তাহার উল্লেখ করিব এবং ভ্ঞানধোগীর পক্ষে 



৩৪৪ শ্রীমদ্ভগ্বদ্গীত|। 

এই কন্মষোগ কেন অনুষ্ঠেয়, তাহার প্রধান কারণ বুঝিক়। দেখিব। 

ভগবান্ পরে জ্ঞানযোগীর লক্ষণ বলিয়াছেন । সে লক্ষণ বুঝিতে হুইলে, 

নিয়োদ্ধত শ্লোকগুলি স্মরণ করিতে হইবে। ণ 
“সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্সনি। 
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্ম! সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ 
“যো মাং পশ্ঠতি সব্বন্র সর্বঞ্চ ময়ি পশ্ঠতি 1৮ 

ক ক গা 

“সর্বভূতস্থিতং যো মাং তজত্যেকত্বমান্থিতঃ 1 
রর ঙ রা 

"আত্ৌপমোন সর্বত্র সং পশ্ঠতি যৌহর্জুন 1” (নীতা, ৬২৯৩২) 
“বিস্তাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। 

গুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥৮ (গীতা, ৫1১৮ * * * 

এবং ভগবান্ ব্রহ্ম ও ঈশ্বর সম্বন্ধে যাহ! বলিয়াছেন, তাহাও মনে 

করিতে হইবে। ব্রহ্ধ-_ 

“অবিভক্তঞ্চ ভূতেযু বিভক্তমিব চ স্থিম্।* ( ১৩1১৬) 
আর পরমেশ্বর-- 

"সমং সর্কেষু তৃতেষু তিঠন্তং পরমেশ্বরম্ 1” 
যে জ্ঞানী তক্ত পরমেশ্বরকে এইরূপে জানেন, ধিনি আস্মততব, ব্রদ্মতত্ব 

ও ঈশ্বরতত্ব এইরূপে জানেন, তিনি পরাগতি লাভ করেন ।-_ 
"সমং পশ্ান্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্। 
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥* 

(গীতা, ১৩।২৭-২৮ )। 

অতএব যিনি জ্ঞানে অবস্থিত হইতে চাছেন, অমানিত্বা্দি ( ১৩1৭-১১ 
শ্লোকোক্ত ) জ্ঞানলাভ করিয়! তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে চাহেন, তীহাকে 

আবক্স্তত্ব পর্য্যস্ত সর্বত্র সম্দর্শন করিতে হইবে । কীট পুতঙ্গ, পঞ্ড 
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পক্ষী, স্ত্রী শূদ্র সকলের মধ্যে আপনার আত্মাকে, ব্রহ্গকে, পরমেশ্বরকে 

দর্শন করিয়া সকলই যে সেই আত্মা সেই ব্রহ্ম, তাহা! ধারণা করিতে 

হইবে। কিন্তু আমাদের অজ্ঞান এতই প্রবল যে, এই ততব্বজ্ঞান লাভ 

কর্িলেও সেই একত্বজ্ঞানে স্থিত হইতে পারি না। আমাদের ভেদজ্ঞান 

যায় না। আমার এই ভৃত্যটি, বা ওই কুকুরটি-_ইহারা যে এক, সকলেই 
যে আমার আত্ম, সকলের মধ্যে যে ব্রহ্ম-_ পরমেশ্বর সমভাবে স্থিত ইহ। 

জানিয়াও ব্যবহার অবস্থায় সে জ্ঞানান্ুসারে আমরা কাধ্য করিতে পারি 

না। শ্রবণ, মনন, নিপ্দিধ্যাসন যে জ্ঞান সাধনার উপায়, তাহ! দ্বারা এই 

জ্ঞানলাভ হইলেও বুযুখিত অবস্থায় এই জ্ঞানে স্থিতি লাভ করা সহজ 
হয় না, প্ররুত জ্ঞাননিষ্ঠ হওয়! যায় ন!। 

এই জ্ঞাননিষ্ঠার একমাত্র উপায় “কর্ম্মযোগ” ৷ এ তত্ব ভগবান্ উপদেশ 
দিয়াছেন। এই কম্মযোগ দ্বারা স্বার্থ ভুলিয়া কামক্রোধাদি দূর করিয়া 
কর্তব্য বোধে পরার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বার! ক্রমে পরকে আপনার করিয়' 

ওয়! যায়, ক্রমে আমাতে তোমাতে তাহাতে যে প্রভেদ জ্ঞান, তাহ! দৃব 

হইয়া! গিয়া সকলকে এক- _সেই ত্রহ্গে স্থিত বলিয়৷ অনুভব হয়, সকলের 

মধ্যে সেই পরমেশ্বরের দর্শন লাভ হয়, সেই ভূমা একত্র জ্ঞানে অবস্থান 
সিদ্ধ হয়। অতএব বলিতে পারা যায় যে, কর্ম্মযোগই জ্ঞানযোগীর 

মুখ্য সাধন। কর্্মযোগ ব্যতীত অপরোক্ষ জ্ঞান বা বিজ্ঞান-লাভ হয় ন। 

বসিয়া! বসিয়! কর্ম না করিয়া আমি ত্র, তুমি ব্র্, এই অন্পৃশ্ত কুক্ুরটা 5 
স্বরূপতঃ ব্রক্গ, এইরূপ চিন্তা করিলেই অ 'নিত্বা্দি (১৩।৭-১১ শ্লোকোক্ত ) 
জ্ঞান সাধন হয় না, এবং সে জ্ঞাননিষ্ঠায় ।ইতিও হয় না । যেমন সর্বত্র 
ব্রহ্ম চিন্তা ও ভাবনা করিতে হইবে, সেইরূপ কর্ম দ্বার! তদগ্নব্ূপ আচরণ 

করিতে হইবে । ইহাদ্বারাই সে জ্ঞানের “পর! নিষ্ঠা লাভ হয়, এক্গ্ঠ 

সাংখ্যজ্ঞানীর পক্ষেও কর্ম্মযোগ বিহিত । 

জ্ঞাননিষ্ীর জন্ত বে কণ্দমযোগের, প্রয়োজন, তাহার আরও এক মুখ। 



৩৪৬ শ্রীমদ্ভগবদ্গ তা। 

কারণ উল্লেখ করা যাইতে পারে। কেবল জ্ঞান'সধন।র দ্বারা আমাদের 

তত্বপ্গিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হয় না। আমি কি, এ জগৎ কি, ব্রহ্ম কি, ঈশ্বর 
কি--ইহা! জ্ঞানের মূল লিজ্ঞাসার বিষয়, ইহা শুদ্ধ জ্ঞানের চিরস্তন প্রশ্ন 
(1091১ 01 1585017)1 কেবল জ্ঞানের দ্বারা সে প্রশ্নের . মীমাংসা” 

হয় না। আমরা যত আমাদের জ্ঞানের দ্বার এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা 

করিতে চেষ্টা করি, ততই সন্দেহ আসিয়! নান! বিরোধী বাদ ( &00- 

7010) আসিয়! আমাদের জ্ঞানকে মোহযুক্ত অজ্ঞানাবরিত করিয়া দেয়। 

আমর! আর সে প্রশ্নের সর্বসংশয়চ্ছেদক উত্তর পাই না। এ তত্ব জন্মাণ 

দার্শনিক-পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ ক্যাণ্ট (1270) তাহার প্রসিদ্ধ (070104 ০ 
1১01০ [২%017) নামক পুস্তকে বিশেষভাবে বুঝাইয়াছেন। | 

তবে আমাদের উপায় কি? আমাদের জ্ঞানসিদ্ধির কি কোন উপায় 

নাই? আমরা কি চিরকাল সন্দেহাপ্ধকারে--অজ্ঞান-মোহে আবৃত" 

থাকিব? আত্মতত্ব, ঈশ্বরতত্ব, ব্রহ্মতত্ব জগত্তত্ব কিছুই কি জ্ঞানসাধনার 
বার সিদ্ধান্ত করিতে পারিব না? চিরকালই কি আমরা সন্দেহ দোলায়, 
ছুলিতে থাকিব ? জিজ্ঞাসার কি নিবৃত্তি নাই ? না তাহা নহে। যেখানে 

আকাজ্ষ! আছে-_সেখানে অবশ্ঠ সে আকাঙ্কা-পুরণের উপায় আছে। 

ইছার একই উপায়-_কর্মযোগ। ক্যাণ্ট সে কথা তাহার (0186 ০ 

[১800071 চ২০25০1) ) নামক পুস্তকে বুঝাইয়াছেন। তিনি সাংখ্যবুদ্ধি- 
তত্ব অনুসন্ধান করিয়! ষে প্রশ্রের সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই, যোগ- 

বুদ্ধিতব অনুসন্ধান করিয়া তাহার উত্তর পাইয়াছেন। তাহার এই পুস্তক 

হইতে আমর! জানিতে পারি যে, আমাদের অন্তরে যে কর্তব্যের আদেশ 

বাণী--( যে] ০9৪1) এই জ্ঞান) পরিস্ফুট হয়, সেই বাণী (০818০911081 

11701921201) অনুনরণ করিলে, তাহা হইতেই পরিণামে সকল 

সন্দেহ দুর হয়, আমাদের আত্মন্বরূপ, ঈশ্বরের শ্বরূপ, এ জগতের স্বরূপ 

সমুদ্ায় জ্ঞানে প্রকাশিত হয়। এই কর্তব্যকশ্মানুষ্ঠান দ্বার! ধতই চিত্তমলা 
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দুর হইতে থাকে, ততই এই জ্ঞানস্থর্ধ্য স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া প্রকা 

শিত হয়। এই কর্তব্যবুদ্ধিতে কর্মযোগ বা নিষ্কাম কর্ম অনুষ্ঠান করিতে 

করিতে “তুমি” আমি? তিনি-_-এ ভেদ জ্ঞান ক্রমে দূর হইয়া থাকে | সকল 
বীধকে-__সর্বভূতকে-_এবং সমস্ত জগৎকে ক্রমে আপনার করিয়া লওয়া 
য়, সর্ধত্র একত্বদশন সিদ্ধ হয়, সর্বত্র আত্মদর্শন, ঈশ্বরদর্শন, ব্রহ্মদর্শন 

লদ্ধ হয়, এই জগত যে বক্ধ__তীহারই প্রকট রূপ, দে ধারণ! বদ্ধমূল হয়। 
গবান্ যে তন্জ্ঞানের উপদেশ দিয়াছেন, সে তত্বঙ্ছানার্থ দর্শন সিন্ধ হয়। 
,খন আর কোন সন্দেহ থাকে না, তখন কাম রাগ দ্বেষ প্রভৃতি সংযত 

ইয়া যায়, আর তাহারা জ্ঞানকে আবরিত করিতে পারে না। তখন 
চাহার৭ প্রতি রাগ বাদ্বেষ থাকে না, কাহারও প্রতি ক্রোধ হয় না। 

চখন ভেদদর্শন দূর হইন্সা অন্দৈতভ্ঞানপিদ্ধি হয়। ভগবান্ গীতায় সেই 
£পদেশ দিয়াছেন। কন্মযোগ যে জ্ঞানের প্রধান সাধন, কর্মযোগা- 

ষ্টান হইতেই যে পিদ্ধি হয়, তাহা ভগবান্ বার বার উপদেশ দিয়াছেন। 

[তা হইতে হামাদের এই অন্ব বুঝিতে হইবে। 

গীতোক্ত কম্মযোগের বিশেষন্ব__এই কর্্মযোগ গীতায় বিশেষ- 

পবে বিবৃত হইয়াছে । ইহা গীতার এক বিশেষত্ব । সমন্ত প্রামাণ্য 

'পনিষদ্দের মধ্যে কেবল ঈশোপনিষদে ইস্ার ইঙ্গিত আছে, তাহা পুর্বে 

ক্তহুইয়াছে। তাহাতে আছে-_ 

ঈশাবাসামিদং সর্ববং যং কিঞ্চ জগত্যাং জগং। 

তেন তাক্কেন ভূপীথা মা গৃধঃ কম্তন্থিদ্ধনম্। ১ 

কুর্বন্নেবেহ কর্ম্দাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ। 

এবং ত্বর়ি নান্তথেতোহস্তি ন কম্ম লিপাযতে নরে ॥ ৯ 

এই মন্ত্রের ভাষ্যেও শক্করাচাধ্য “ত্যকেন ভুপ্তীথা” অর্থে সর্বকর্ম তাগ 

করিয়! জ্ঞানী-_সন্স্যাসী হইবেন বুঝিয়াছেন । এবং যাহারা মঙ্ানী, শত 

ধর্য বাচিয়া গকিতে ইচ্ছ! করে, তহাদের পক্ষে 'অগ্নিহোত্রাদি কর্ম বিছিত 
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হইয়াছে--উক্ত দ্বিতীয় শ্লোক সম্বন্ধে তিনি এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। 
এ সিদ্ধান্ত যে সঙ্গত নহে, তাহা আমর! গীতাব্যাথ্যায় বুঝিতে বিশেষ 
চেষ্টা করিয়াছি। এ স্থলে এই অর্থ বুঝিতে হইবে যে, যিনি এই জগৎকে 
ঈশ্বরের দ্বার ব্রন্ের নিয়ন্তত্ব ঈশিত্বাদি দ্বারা আচ্ছাদিত এই জ্ঞান লা 
করিয়াছেন, তিনি সেই জ্ঞানে স্থিত হইয়। তাগ-বুদ্ধিতে কর্ম করিবেন দে 

ভোগ করিবেন। অতএব এই মন্ত্রক নিফাম কর্োর মৃলসথত্র বলিতে 
পারা যায়। 

বেদোক্ত কর্মকাণ্ডে কোথাও নিষফ্ষামভাবে যোগবুদ্ধিতে কর্ম করিবার। 

স্পষ্ট বিধান নাই। কিন্তু মন্ত্ু বলিয়াছেন থে, বৈদিক কর্ম দি ওর 

মুলক ও নিবৃত্ি-মূলক। তন্মধ্যে 

ইহ চামুব্র বা কাম্যং প্রবৃত্বং কর্ম উচাতে। নী 

নিামং জ্ঞানপুর্ব্বং তু নিবৃত্তমুপদিশ্ততে ॥ (মন্ধ, | হত 

পুর্বমীমাংস! দর্শন অন্থসারে কণ্ম ত্রিবিধ__নিত্য, নানার 

কাম্য। রি প্রতিদিন টে অগ্নিহোত্রাদি ৪8৭৭ ৃ 

অনুষ্ঠানে কোন ফল লাভ হর ্ কিন্ত অকরণে পাপ আঁ 

বলেন, নিত্য নৈমিত্তিক বিছিত কর্ম পাপক্ষয়কর, তাহাতে কোন্ঠাণ্য, 
ফল পাওয়া যায় না। তাহা! কোন ফলকামন! করিয়াও অনুঠিত হষ্ট্া। 
তাহার কোন ফলশ্রুতি নাই। কাম্য কর্মত্রিবিধ। ইহকালে ফ 

পরকালে ফলপ্রদ ও উভয়কালে ফল প্রদ। (মীমাংসা-পরিভাষা দ্রটবা | 

অতএব বলিতে হইবে যে, শ্রুতি-ম্থৃতি-বিছিত নিত্য ও নৈমিত্তিক 
--নিষ্কাম কর্ম। কিন্ত এই কর্ম গীতোক্ত নিষ্ষাষকর্মের অন্তর্গত হইলে 

গীতোক্ত নিষ্ষাম কম্মা সমুদ্াম্্ ইহার অন্তর্গত নহে । তাহ! আরও ব্যাপ 

তাহ! আমরা পুর্বে বুঝিতে চেষ্টা করির়াছি। বিশেষতঃ ,বীতায় 
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নিফাম কর্মতত্ব ও প্রয়োজন যে ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে, সে ভাবে আর 

কোথাও উপদিষ্ট হয় নাই । 

দর্শনশান্ত্রের মধ্যে স্ায় ও বৈশেধিক দর্শনে কর্মের কোন কথা নাই। 

*বশেধিক দর্শনে ধর্মের কথ! উক্ত হইয়াছে । এই ধর্ম _অভ্দয় নিঃশ্রেয়স- 

সাফকর । কিন্তু এ ধর্ম যে বেদবিহ্নিত কর্ম্ম, তাত! উক্ত হয় নাই। বস্বর 

সাধন্ম) বৈধন্দ্য বিচার দ্বারা যে বস্বক্কান হয়, সেই ধণ্মই উক্ত হইয়াছে। 

বৈশেষিক দর্শনে আছে-_- 
প্ধর্ম্মবিশেষ প্রহ্ুতাদ্ দ্রব্য গুণকর্্ম-সামান্ত-বিশেষ-সমবায়ানাং পদার্থান1ং 

সাধর্শ্যবৈধর্শযাভ্যাং তত্বস্ঞনান্নিশ্রেরসম্ 1? 0918 সুত্র ।) 

হ্যায়দর্শনানুসারেও প্রমাণ প্রমেয়াদি ষোড়শ পদার্থের “তত্বজ্ঞানাৎ 

নিঃশরেয়সাধিগমঃ 1৮ (স্যায়দর্শন, ১1১1১ হত্র )। 

' সাংখাদর্শন অন্রসারে ধ্যানই আন্মজ্ঞান সাধন,-_-রাগোপহতির উপায়। 

পারণ! ও আসনাি ঘেমন ধ্যানসিকধির উপায়, স্বকঙ্গু সেইরূপ ধ্যান- 

গ্িদ্ধির উপায় । (৩৩০)। এই স্বকশ্ম কাহাকে বলে, সে সম্বন্ধে 

লংথাদর্শনে আছে-_ 
“শ্বকম্ম স্বাশ্রনবিত্তিকর্মাভষ্ঠানম্।'” (৩৩৩)। 

_ এই আশ্রমবিহিত কর্ন অর্থাত ব্রহ্মচণ্য, গাহছয, বানপ্রস্থ ও সন্গযাস-_ 
এই চারি আশ্রমবিহিত কন্মের মধ্যে বর্ণানযায়ী কম্মও বুঝিতে হটবে। 

অতএব সাংখ্যদর্শনানূুসারে এই কর্থ সাংখ্যজ্ঞান-সাধনের গৌণ উপায় 
হইলেও (৩1২৫ সুত্র ), ইছ' একটি উপায় বটে। 

পাতগ্রুল দর্শন অনুসারে কল্মমাত্রই ক্রেশমুল, দৃষ্ঠাদৃই জন্মবেদনীয় এবং 

জাতি আয়ু ৪ ভোগের কারণ (পাশঞ্লল সুত্র, ২ ১২১৩)। যাহ ভউক, 

এই দর্শনানুমারে বে তুষ্টাঙ্গ যোগের কথা উক্ত হইয়াছে, তল্মধো নিয়ম 

এক অঙ্গ । তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈতখ্বরপ্রণিধান-_এই নিয়মের অন্তত 

(২1৩২ স্ৃত্র)। এট তপঃ ন্বধ্যায় ও শ্বইর্রণিধানকে ক্রিয়াযোগ বলা 
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্ ু ১৬০ দ্গাড়!। 
এ চি ১ 

বে 

-ইইয়াছে: (২১ হৃত)। সমাধি ভাবনার জন্ত ও ক্লেশ গ্দীণ করিরার 
জন্ত এই" জিয়াযোগের প্রয়োদন (২২ হত )। অতএব পাঙঞ্জল 
দর্শনার্সারে ঈহ্গরোগাননী)-পঃ ও স্বাধ্যায়ই কেবল কর্মযোগের 
অন্তর্গত হইয়াছে। নিত্য কর্ণ, শ্বধর্াটরণের কথ! ইহাতে উল্লিখিত-ক 
নাই। 

বেদান্ত দর্শন বন্ষজ্ঞান-গ্রতিপাদক। তাহাতে কর্মযোগের কথা 

থাকিতে পারে ন!। তাহাতে বরহ্ষের প্রতীকোপাসনারূপ কার কথা 
মাত । 

অতএব আমর! বলিতে পারি যে, শ্রুতি স্বতি প্রস্থৃতি শাস্ত্রে ও দর্শনে 
কোথাও গীতোক্ত কর্্মযোগ এইভাবে বিস্তারিতরূপে বিবৃত হয় নাই। 
কর্মযোগ কেন অনুষ্ঠেয়, কিরূপে অনুষ্ঠেয়, কর্মযোগে কি কি কর্ম 
অনুষ্ঠে্, কিরূপ বুদ্ধিতে কর্মযোগ অনুষ্ঠেয়, তাহার প্রয়োজন কি, তাহা 
অনুষ্ঠানের উপায় কি, সে অনুষ্টানের পরিণাম কফি, জানযোগ, ধ্যানযোগ 

বা৷ ভক্ষিযোগে সহিত তাহার সঘঘ্ধ। কি, ইত্যাদি তত্ব. আমাদের সমূহ 
'শান্ের মধ্যে কেবল গীগ্তাই বিশেষভাবে আলোচিত হইয়্াছে। ইরা, 

জীত়ে মাহারে .চ88০৪ বলে, সেই কর্মতত্বের মীমাংসা সীতা] ব্যতীত 

ক্াযাদের আর'ংকান শাস্ত্রে পাওয়! যায় না। ইংরাজীতে বাাদিক 

29300919909 ইল, সেই ভানভিত্তির উপর 'আর ক্কোথাও করো 

ডু ক্থাপিত হয় .নাই। , আমাদের,পীবিহিত, রুর্দকে আর কোথাও 
28017551755 বায় হয় ' নাই। এইজ আমর! এই ব্যাধ্যার: ইহ, 

বিস্তারিজরণে বুঝিতে বিশেষ চে বারি্বাছি।. 








